Referat fra Bestyrelsesmøde
Konstituering af bestyrelsen
Mandag den 4. april 2011 kl. 19.30
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Indkaldelse af den nye bestyrelse for Holmsland Sogneforening.

Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Tage Rasmussen, Bodil Schmidt, Susanne K, Larsen, Bjarne Vogt, Viggo Kofod
Dagsorden for mødet var som følger:
1) Velkomst til de nye medlemmer i bestyrelsen samt præsentation.
2) Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af ansvarsområder
3) Drøftelse af generalforsamlingen den 9. marts 2011
a) Gennemgang af regnskab
b) Beslutning om køb af kunst
c) Spørgsmål under Eventuelt:
- Spørgsmål til legepladsen
- Spørgsmål til omdeling af Sogneblade
- Spørgsmål vedr. byens rundkørsel
- Spørgsmål vedr. cykelsti til Baggers dæmning
4) Nye punkter siden sidste møde
a) Anvendelse af ”Vindmøllepengene”
b) Nedrivning af gamle faldefærdige huse
c) Lodberg Hede Grundejerforening søger om tilskud til renholdelse af området
5) Gennemgang af punkter fra forrige bestyrelses år:
• sag nr.: 10-003: Foreningens økonomi.
• sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
• sag nr.: 10-006: Foreningens kontakt til Landdistriktsrådet
• sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
• sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside – samarbejde med HIK og HGU vedr. ny hjemmeside
• sag nr.: 10-010: Loppemarked – næste Loppemarked 9. april 2011
• sag nr.: 10-011: Sogneparken – Pasning af træer og buske
• sag nr.: 10-012: Julebelysningen – opsætning / nedtagning • sag nr.: 10-013: Kommuneplanen for sager, der vedrører Holmsland
• sag nr.: 10-014: Kloster Bys udvikling
• sag nr.: 10-015: Forsamlingshusgrunden
• sag nr.: 10-017: Frederiksberg Legeplads
• sag nr.: 10-020: Årets Holmbo.
• sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen
6) Eventuelt
Ad. 1:

Iver Poulsen byder velkommen til konstitueringsmødet med en speciel velkomst til de nyvalgte medlemmer samt en kort præsentation fra de fremmødte.
Side 1

16-01-2012
Formand: Iver Poulsen

Røjklitvej 21, Holmsland
DK - 6950 Ringkøbing
e-mail: iver@poulsen.mail.dk

af 6

Tlf.:
9733 7034
Mobil: 4035 9808

Referat fra Bestyrelsesmøde
Konstituering af bestyrelsen
Mandag den 4. april 2011 kl. 19.30
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Ad. 2:

Konstituering af bestyrelsen samt fordeling af ansvarsområder:
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
Formand:
Iver Poulsen
Næstformand
Christian Holm Nielsen
Kasserer:
Tage Rasmussen
Sekretær:
Viggo Kofod
Bestyrelsesmedlem: Bodil Schmidt
Bestyrelsesmedlem: Susanne K. Larsen
Bestyrelsesmedlem: Bjarne Vogt
Fordeling / Uddelegering af ansvarsområder med opgaver og poster:
Bladudvalg:
Iver Poulsen (ansvh.), Tage Rasmussen (Annoncer)
Frivillige: Mogens Tarp, Ivan Schmidt, Poul Lyng
Flag-allè:
Bodil Schmidt
Frivillige: Svend Jensen, Sven Lauridsen, Ejvind Klokkerholm
Legeplads:
Susanne K. Larsen
Frivillige: Line Lea, Louise Lodberg, Marian Jeppesen
Hjemmeside:
Susanne K. Larsen, Viggo Kofod
Loppemarked:
Tage Rasmussen, Bjarne Vogt
Frivillige: Inger Plougsgaard, Gunner Boisen
Julebelysning:
Bjarne Vogt, Christian Holm Nielsen
Udhængsskab:
Bjarne Vogt
Landdistriktsrådet: Viggo Kofod (R-S Kommune)
Årets ”Holmbo”: Bjarne Vogt, Christian Holm Nielsen, Bodil Schmidt
Øvrige opgaver, der varetages af folk udenfor bestyrelsen:
Sogneparken:
Kresten Sørensen
Bladudbringning: Frivillige pensionister (Krocket klubben m. fl.)
Vedrørende Loppemarked og indsamlingscontainer:
R-S Kommune har opsagt ordningen med indsamling i container på Genbrugspladsen fra
1. maj 2011.
Samarbejdet med Ringkøbing Garden omkring Loppemarkedet ophører ligeledes efter
ønske fra Gardens repræsentant.
Der afholdes en afsluttende loppemarked til sommer, hvorefter denne aktivitet stopper.

Ad. 3: Drøftelse af generalforsamlingen den 9. marts 2011
a) Gennemgang af regnskabet udviste forskelle i balancen i regnskab og egenkapital. Dette
problem er blevet undersøgt og fejl er observeret i en overførsel samt en fejlindtastning i
regnearket. Efter rettelse af disse ting ser regnskabet ud som følger:
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b)

Beslutning om køb af kunst, som der blev spurgt til på Generalforsamlingen bliver uak
tuel, da Kunstgruppen stopper og dermed HIK’s kunstudstillinger.
Nordea har givet tilsagn om midler til udsmykning af Multi-salen og der bliver derfor ikke behov for at hænge noget op på de store v ægge.

c)

Spørgsmål under Eventuelt:
- Spørgsmål til legepladsen blev besvaret tilfredsstillende af Susanne K. Larsen
- Spørgsmål til omdeling af Sognebladet behandles. Der bliver fortsat kun uddelt til de
fastboende i området. Der er mulighed for at se bladet på Holmsland Hjemmeside.
- Spørgsmål vedr. byens rundkørsel. Bestyrelsen vil afvente nedrivningen af det gamle
hus ved rundkørslen før fer tages stilling til evt. ændringer.
- Spørgsmål vedr. cykelsti til Baggers dæmning. Dette projekt bliver kædet sammen med
en fortsættelse af stien til Klitten og videre til cykelstien ved landevejen ned over Klit
ten. Der spørges ind til projektets status hos Kommunen.

Ad. 4: Nye punkter siden sidste møde
a) sag nr.: 11-001: Anvendelse af ”Vindmøllepengene”. Det er midler, der uddeles til om
rådet indenfor en radius på 4,5km fra møllerne, som gives til forhold, der vil tilgodese
området. I dette tilfælde bliver der 1,3 mill. kr. der kan søges om til sådanne forhold.
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b)

c)

Sogneforeningen vil invitere til et stormøde for at få samlet forslag og ideer til ting, der
netop passer til midlerne. Åbningen til ansøgning om disse midler vil blive senere på
året.
sag nr.: 11-002: Nedrivning af gamle faldefærdige huse i Kloster håber vi på kan komme med i betragtning, når den næste pulje bliver frigivet.
Formanden vil kontakte Kommunen for at få endnu et hus med i den pulje.
Lodberg Hede Grundejerforening søger om tilskud til et arrangement for renholdelse af
området.
Som ansøgningen er formuleret kan Sogneforeningen ikke give tilskud til et arrangement, som en forening i området ønsker at gennemføre.

Ad. 5: Gennemgang af punkter fra forrige bestyrelsesår:
• sag nr.: 10-003: Foreningens økonomi.
Saldoen i Holmsland Sogneforenings kassebeholdning er kr. 76.187,40
Der er i øjeblikket indbetaling af medlemskontingenter, så kontoen vokser dagligt.
•

sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
Formanden Iver Poulsen er suppleant i LAG’s bestyrelse, hvor han kan deltage i alle bestyrelsens møder dog uden at have stemmeret. LAG har på det seneste møde godkendt en
række ansøgninger om tilskud, men også givet afslag på støtte.
Der er Generalforsamling i LAG den 28. april 2011 på Klausager Kunstvirke. Her skal vi
sikre Iver Poulsen en plads i bestyrelsen eller som suppleant ved at møde frem og give
ham vores stemme.

•

sag nr.: 10-006: Foreningens kontakt til Landdistriktsrådet
Til Landdistriktsrådet – LDR for Ringkøbing-Skjern Kommune har vi igen i år valgt
Viggo Kofod som medlem af forretningsudvalget. Der har det seneste år været en vis afvisning af kontakt fra Kommunens Planafdeling, som Landdistrikterne hører under. Der
skal dog være et dialogmøde den 6. april 2011 på Rådhuset, hvor man håber på at få
etableret faste halvårlige møder, hvor repræsentanter fra alle sogne- og borgerforeninger
kan sende repræsentanter. Det er LDR’s mål at blive et talerør og bindeled mellem borgergrupper og Kommunen, således tiltag og projekter i landdistrikterne bliver styret og
formuleret fra borgersiden i stedet for en topstyring fra kommunen og ned til borgerne.

•

sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
Næste blad udkommer i maj måned. Deadline for indlæg er 4. maj 2011.

•

sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside
Susanne K. Larsen og Viggo Kofod overtager hjemmesiden og deltager i projektet omkring et samarbejde med HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter med en samordning af hjemmesiderne..
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•

sag nr.: 10-010: Loppemarked
Som omtalt foran ophører samarbejdet med Ringkøbing Garden omkring loppemarkedet.

•

sag nr.: 10-011: Sogneparken – Pasning af træer og buske
Man mener ikke der er behov for yderligere beskæring eller udtynding af buske og træer
i år.

•

sag nr.: 10-012: Julebelysningen
Det aftales, at der skal ske en vedligeholdelse af udstyret. Det undersøges, hvem der har
kontakt tilt producenter af det nuværende udstyr, idet vi fortsat vil bibeholde dette.

•

sag nr.: 10-013: Kommuneplanen for sager, der vedrører Holmsland
Der er i den nye Kommuneplan 2009 – 2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune i Byrådet
ikke vedtager nogen nye lokalplaner for Holmsland-området. Dette betyder, at indsendte
forslag under høringsfristen ikke har resulteret i nye tillæg.

•

sag nr.: 10-014: Kloster Bys udvikling
Der er ikke planlagt nogen yderligere udvikling af Kloster by. Der er dog 2 afventende
lokalplaner på vej for henholdsvis Søndervig og sommerhusområdet ved Klevevej, men
de påvirker ikke Kloster bys udvikling.

•

sag nr.: 10-015: Forsamlingshusgrunden
Der er endnu ikke sket noget med grunden. Kommunen vil muligvis udbyde den til salg
for opførelse af privat byggeri.

•

sag nr.: 10-017: Frederiksberg Legeplads
Legeplads gruppen har inviteret til flytning af legepladsen fra Frederiksberg til HIK Centerets område ved hoppepuden og beach- volley banen lørdag den 9. april, hvor man håber mange frivillig vil komme og deltage i den opgave.
Det skal dog sikres, at flytningen er godkendt af Kommunen, da det betragtes som en
byggesag og skal have de nødvendige tilladelser for at kunne overholde lovkravene på
området. Susanne K. Larsen kontakter Kommunen.

•

sag nr.: 10-020: Årets Holmbo.
Prisen uddeles hvert andet år og afventer forslag til næste uddeling i 2013.

•

sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling
Arbejdsgruppen har besluttet at overvære den næste fælles generalforsamling i Grønbjerg for at opleve, hvordan det virker i praksis. Der er i øvrigt stor interesse for at gennemføre den form for generalforsamling, kun er der lidt tvivl hos en af bestyrelsesmedlemmerne i HIK, idet man frygter for mangel på tid til behandling af nogle sager.
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Ad. 6: Eventuelt
o Det foreslås at mødetidspunktet for de næste bestyrelsesmøder rykkes frem til kl.
19.00. Forslaget vedtages.
o De fastsatte mødedatoer for Holmsland Sogneforenings bestyrelsesmøder er:
- Mandag den 16, maj 2011,
- Tirsdag den 28. juni 2011,
- Onsdag den 7. september 2011,
- Torsdag den 13. oktober 2011,
- Mandag den 28. november 2011

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til:
Mandag den 16, maj 2011 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters foreningslokale.
Mødeindkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.
Referat givet af:
Viggo Kofod
Referatet godkendt:

______________________________________
Formand Iver Poulsen

_____________________________________
Medlem Bodil Schmidt

______________________________________
Næstformand Chr. Holm Nielsen

_____________________________________
Medlem Susanne K. Larsen

______________________________________
Kasserer Tage Rasmussen

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt

Bilag:
-

Adresseliste for bestyrelsens medlemmer i 2011
Vedtægter for Holmsland Sogneforening
Forretningsorden for bestyrelsen for Holmsland Sogneforening
Fordeling af poster i Sogneforeningen 2011
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