Holmsland Sogneforening
Formand Iver Poulsen
Røjklitvej 21, Kloster
6950 Ringkøbing

Referat til bestyrelsen
Kloster den 27. september 2011.

Temamøde omkring den fremtidige udvikling i Ny- og Gl. Sogn på Holmsland:
Holmsland Sogneforening havde indkaldt til temamøde den 20. september 2011 i Holmsland Kultur og
Fritidscenter for at få borgerne i området til at fortælle om, hvad de synes, der skal ske af udvikling i de 2
sogne, der udgør den nordlige del af Holmsland.

Ca. 30 mennesker var mødt frem til arrangementet, som havde følgende dagsorden:









19.00:
19.10:
19.20:
19.30:
20.30
21.00
21.40
22.00

Velkomst og Indledning ved Formanden Iver Poulsen
Sådan ser Kloster by og omegn ud i dag
Eksempler på byudvikling i Borris og Stadil/Vedersø
Gruppearbejde
Kaffepause - Foreningen er vært ved kaffebordet
Præsentation af gruppearbejdets resultater
Samling og opsummering
Afslutning
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Gruppearbejdet
Deltagerne arbejdede i 5 grupper tilfældigt sammensat og de præsenterede deres forslag med bemærkninger. Forslagene er som følger:
Gruppe 1:
1. Flytning af Dagli’Brugsen ud til Søndervig Landevej, hvor der samtidig skal etableres en
tankstation og kontorer for udlevering af nøgler til sommerhusene i området
2. Byudvikling mod øst i henhold til et forslag, der var indsendt til Kommuneplan 2009 og som
der blev udleveret en kopi af. Se bilag
3. Grønt område – Skoleskov syd for skolen ned mod Frederiksberg
4. Vejen til Spangen ved Vonå Engbro gjort cykelvenlig
5. Cykelsti til Ringkøbing Skole
6. Toiletter ved fjorden for enden af Baggersvej
7. Bevarelse af genbrugspladsen i Kloster
8. Campingplads ved Baggersvej eller på Præstegårdsmarken
Gruppe 2:
1. Cykelsti langs Røjklitvej
2. Cykelsti i stenmel til Spangen, evt. videreført til Hee
3. Løsning af trafikale problemer omkring Søndervig Landevej
a) trafikprop ved lyskryds i Søndervig
b) rundkørsel ved Klostervej
c) hastighedsbegrænsning ved trafikale sideveje på Holmsland
d) udsmykning af rundkørsel ved omfartsvejen
4. Ordnede forhold omkring surferpladsen ved Baggersvej
a) toiletforhold, bademuligheder
b) betalings P-plads
5. Skovbeplantning på det tidligere legepladsområde syd for skolen
6. Strøtanker
a) bifalder udflytning af brugsen
b) cykelsti over Baggers Dæmning
c) vandresti langs Vonåen
d) sejlads med turister på Vonåen
Gruppe 3:
1. Matr. nr. 30A samt endnu et par områder udstykkes til stor-parceller
2. Forsamlingshusgrunden beholdes til senere behov for ældre-boliger, ”olle-kolle”
3. Skilt til Sogneparken
4. Cykelvenlig grussti ved Bandsbyvejs grusbelagte del til Vonå Engbro
5. Samarbejde med Hee og Stadil/Vedersø vedr. sti til ”Verdens Ende”
6. Opkald en vej efter Ragna Tang
7. Anvend Forsamlingshusgrunden som Helikopter landingsplads til akut-helikopter
8. Udsmyk ringvejens rundkørsel med stendysse
9. Flytning af rundkørsel i Kloster by
10. Opslagstavle på Polden, Postkassen flyttes op til Brugsen,
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11. Kan man få etableret en funktion som en ”Landsby-Pedel” til at melde ind til Kommunen
om mangler, skader og øvrige opgaver, der påhviler Kommunen.
12. Hvad blev der af ”Udviklingsfonden”
Gruppe 4:
1.
2.
3.
4.

Udstykning af grunde bag Foderstof-bygningen og på Børge Mikkelsens mark
Der bør laves plads til parceller på 3 – 6.000 m2
Mere fokus på foreningens markedsføring gennem Dagbladet
Henstilling til Skov- og Naturstyrelsen om, at der skal være ordentlige toiletforhold og læskure ved Baggesens vej
5. Oprydning ved Spangen
6. Arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger og bestyrelser (Lokalråd) med Sogneforeningen som paraply-funktion

Gruppe 5:
1. Røjklit Havn skal have vand og strøm til toilet og vaskeforhold
2. Surfepladsen ved Baggesens vej skal have vand og strøm til toilet og vaskeforhold
3. Brugsen flyttes til Møllepladsen
4. Byudvikling på østsiden af byen
5. Trækfærge samt broer til passage over Baggers Dæmning
6. Vandrehjem i Kloster centrum
7. Kombineret vuggestue og børnehave i Kloster pga. faldende børnetal
8. Udsmykning af rundkørslen ved omfartsvejen med et H (som Videbæks V)
9. Rundkørslen i Kloster justeres
10. P-plads til lastbiler og busser så de ikke placeres på villavejene
11. Musik-legeplads i forbindelse med Kloster legeplads.
12. Udendørs motionsredskaber f.eks. ved. hallen
Iver Poulsen afsluttede gruppearbejdet således alle fik lejlighed til at stille spørgsmål til de øvrige grupper
om de forskellige forslag, der var listet op.
Det er nu op til Sogneforeningen at få de mange forslag samlet og prioriteret så der kan blive lavet en
plan over de aktiviteter der kan gennemføres snart og de aktiviteter, der vil tage længere tid at få bearbejdet og forhåbentlig få gennemført.
Referat og de foreslåede aktiviteter kan findes i næste nummer af Sognebladet.

Holmsland Sogneforening
Viggo Kofod, Sekretær
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