Ordinær Generalforsamling
Onsdag den 28. marts 2012 - kl. 19.00
afholdes i en Fælles Generalforsamling sammen med
HGU, Dagli’Brugsen, Din Egen Forening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Iver Poulsen (på valg)
Christian Holm Nielsen
Maybritt Pugflod
Bodil Schmidt
Lars Provstgaard
Bjarne Vogt (på valg)
Viggo Kofod (på valg)
Valg af suppleanter:
1. Suppleant:
2. Suppleant:
Valg af revisorer:
2 revisorer
1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
Dagsordenspunkterne 1 og 2 er fælles for de fem generalforsamlinger
Dagsordenspunkterne 3, 4 og 7 har været udsendt i Sognebladet, der er omdelt sidst i februar
måned. Medlemmerne har her kunnet læse såvel beretning og regnskabet.
Indkaldelse til generalforsamlingerne har ligeledes været bragt i Sognebladets februar 2012
nummer og har været indrykket i Ugeavisen Ringkøbing onsdag den 7. marts 2012.
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Protokol / Referat fra Generalforsamlingen
Dagsorden:
1.

Valg af Dirigent:
Valg af referent:

Asger Krogsgaard
Viggo Kofod

Foreslået og valgt
Foreslået og valgt

2.

Valg af stemmetællere:

Lisbeth Nielsen
Lisbeth klokkerholm
Thorkild Olesen

Foreslået og valgt
Foreslået og valgt
Foreslået og valgt

3.

Formandens beretning
Endnu et år er gået og hvad har sogneforeningen så beskæftiget sig med siden sidste generalforsamling.
1. Udviklingsplan for Holmsland blev skudt i gang i september med en temadrøftelse, hvor
der kom mange gode forslag til udvikling af Holmsland. Bestyrelsen har efterfølgende prioriteret forslagene i 3 kategorier.
a) Forslag som vi tager fat på her og nu
b) Forslag som vi tager fat på om et års tid
c) Forslag vi tager fat på i løbet af nogle år.
Vi har holdt et møde med kommunen om centrale forslag. Det var et godt og konstruktivt
møde, som mundede ud i at der arbejdedes videre med forslagene.
2. Hjemmeside, der er sat et samarbejde i gang med HGU og HIK omkring en fælles hjemmeside, så vi får en bedre hjemmeside og hele tiden holder den opdateret. Samarbejdet mellem
de 3 instanser kan måske give andre sidegevinster blandt andet at få de planlagte møder ind
på kalenderen.
3. Julebelysningen er renoveret, det meste af indmaden er udskiftet og pærerne er skiftet til de
mest miljørigtige med lavt strømforbrug. Det er ærgerligt at kommunen ikke vil kompenserer dette, når der ellers er grøn vinkel på mange ting i disse år.
4. Frederiksberg legeplads er flyttet til hallens arealer, de gamle redskaber var ikke lovlige,
der blev indkøbt nye redskaber og udvalget for Frederiksberg legeplads blev et udvalg under sogneforeningen.
Der blev givet LAG midler til legepladsen og Sogneforeningen støttede også med midler
fra ”Liv i Landsbyen midler ”.
5. Fælles generalforsamling bliver der arbejdet med i en arbejdsgruppe med rep. Fra hallen,
HGU, Din Egen Forening, brugsen og Sogneforeningen, der gerne skulle styrke områdets
fællesskab, skal vi have kommunal bevågenhed er det vigtig at vi kan stå sammen, andre
foreninger kan komme med siden hen.
6. Kunst i bevægelse. Holmsland er blevet udvalgt til at være med som et af 3 områder i det
gamle Ringkøbing amt. Vi får besøg af 4 kunstnere i september 2012, det bliver spændende
at se hvor meget kunst vi får lavet i den uge kunstnerne er her. Pengene kommer fra kulturaftalen som er lavet mellem staten og kommunerne i det gamle Ringkøbing amt.
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Formanden opfordrede alle til at møde op til orienteringsmødet den 24. april 2012 her i hallen, hvor der startes med spisning og derefter orientering om projektets formål og planer.
Kunsterne kommer i september.
7. " Æ Pold” er blevet forskønnet med chaussesten og blå granit. Der er også opsat bord og
bænke i granit.
8. Tak for samarbejde i bestyrelsen. Tak til Tage Rasmussen og Susanne Larsen som er udtrådt.
Sogneforeningen deltager også i Landdistriktsrådet og LAG s bestyrelse, begge steder for at få
gode input til at udvikle vores landsbyer.
Formanden bad forsamlingen mindes Tage Rasmussen og hans alt for tidlige død. Hans altid store indsats for foreningen har man nydt godt af i mange år.
Formanden bød velkommen til den nye kasserer Maybritt Pugflod samt til suppleant Lars Provstgaard i bestyrelsen.
4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Maybritt Pugflod
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Der var ikke spørgsmål til formandens beretning og ej heller til regnskabet der også i år udviste et underskud. Det skyldes især de tre store
poster som legepladsen, renovering og ombygning af julebelysningen
til LED lys samt omlægning af Polden ved Brugsens P-plads.
Beretning og regnskab blev godkendt.
5.

Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

6.

Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår:
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af medlemskabet fra kr. 75 til kr. 100 pr medlem gældende fra 2013.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt

7.

Valg til bestyrelsen:
Iver Poulsen (på valg)
Christian Holm Nielsen
Maybritt Pugflod
Bodil Schmidt
Lars Provstgaard
Bjarne Vogt (på valg)
Viggo Kofod (på valg)
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Valg af suppleanter:

Forslag:
valgt ved håndsoprækning
valgt ved håndsoprækning

1. Suppleant: Sjoerd Both
2. Suppleant: Kirstine Aarup
Valg af revisorer:

Forslag:
valgt ved håndsoprækning
valgt ved håndsoprækning

Kirstine Aarup
Karen Marie Sørensen
Revisorsuppleant:

Forslag:

Anita Sandgrav
8.

valgt ved håndsoprækning

Eventuelt:
Der var ingen punkter til eventuelt.

Referent:
_________________________________
Viggo Kofod

Dirigent:
________________________________
Asger Krogsgaard

Dato:
________________________

_________________________________
Formand Iver Poulsen

_______________________________
Medlem Bodil Schmidt

_________________________________
Næstformand Chr. Holm Nielsen

_______________________________
Medlem Lars Provstgaard

__________________________________
Kasserer Maybritt Pugflod

_________________________________
Medlem Bjarne Vogt
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