Referat fra Bestyrelsesmøde
Onsdag den 14.maj 2012 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført.
Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Maybritt Pugflod, Bodil Schmidt, Lars Provstgaard, Viggo Kofod
Fraværende med afbud: Bjarne Vogt.
Dagsorden for mødet var som følger:
1)
Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde.
2)

Nye punkter siden sidste møde
a) Forslag til faste flagdage for Sogneforeningens flag allé
b) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
c) Lodberg Hede Grundejerforenings opfordring til indsamling af affald den 22. april
2012. Indsamling af affald efter cykelløbet?
d) Hvem afholder Sankthans fest i Kloster i år?
e) Trylle-Ole – se bilag

3)

Foreningens økonomi

4)
•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010 - 11:
sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune - Generalforsamlingen
sag nr.: 10-006: Landdistriktsrådet for Rk-Sk Kommune - Generalforsamling
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside – Opdatering og vedligehold
sag nr.: 10-010: Loppemarked – resultat fra Loppemarked 20. april 2012
sag nr.: 10-017: Kloster Legeplads
sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – hvad med næste år?

5)
•
•
•
•

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2011 - 12:
sag nr.: 11-002: Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster
sag nr.: 11-005: Kunsten i bevægelse – seneste nyt
sag nr.: 11-006: Forslag om vej/plads med Ragna Tangs navn.
sag nr.: 11-007: Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver

6)

Eventuelt

Ad. 1:

Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat.
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat, som underskrives.
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Ad. 2: "ye punkter siden sidste møde
a) Forslag til faste flagdage for Sogneforeningens flag allé
Punktet udsættes til næste møde. Spørgsmål om vedligehold og maling af stænger bør
også drøftes.
b)

Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
Punktet udsættes til næste møde, da der endnu mangler oplysninger i sagen.

c)

Lodberg Hede Grundejerforenings opfordring til indsamling af affald.
Der var meget begrænset interesse fra begge foreningers side. Vi tager sagen op til næste år.

d)

Hvem afholder Sankthans fest i Kloster i år?
Det er aftalt, at Holmsland Sogneforening i år holder Sankt Hans fest sammen med
Lodberghede Grundejerforening ved Røjklit Havn den 23. juni kl. 18.00 hvor grillen er
klar og bålet tændes kl. 20.00, hvor der vil blive holdt båltale. Formanden finder taler.

e)

Trylle-Ole – show, Komik, Magi og ballonkunst tilbydes i ugerne 18 – 36 i 2012
Vi sender tilbuddet videre til Hallen og HGU.

Ad. 3:

Foreningens økonomi:
Foreningens kassebeholdning er dd. kr. 39.638,15, hvilket er inklusiv de kr. 5.000 som Nordea har sponseret til ”Kunsten i Bevægelse”
Der er registreret ca. 300 betalende medlemmer. Der skal laves en opfordring til interesserede om at melde sig ind og betale kontingent og på den måde støtte foreningens arbejde. Denne opfordring skal indrykkes i såvel Sognebladet som på foreningens Hjemmeside.

Ad. 4:

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010
sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
Generalforsamling i LAG Ringkøbing-Skjern den 19. april 2012 blev afholdt i Hover Fritids- og Kulturcenter, hvor ca. 40 interesserede deltog, heraf 4 medlemmer af Byrådet.
Iver Poulsen var på valg til bestyrelsen, men der blev valgt tre nye medlemmer til LAGbestyrelsen og Iver Poulsen er fortsat 1. suppleant. 2. suppleant blev Niels Jacob Hindhede,
Højmark. Konstitueringen af bestyrelsen kan ses på http://www.lag.rksk.dk/
sag nr.: 10-006: "yt fra LDR Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Landdistriktsrådet afholdt den årlige Generalforsamling sammen med LAG den 19. april
2012 (Se ovenfor)
Viggo Kofod var forhindret i at deltage, men er fortsat medlem af forretningsudvalget. Se
http://www.rksk.dk/landdistriktsrådet-9061.aspx, hvor det samlede forretningsudvalg blandt
andet kan ses.
Det efterfølgende indslag med ejeren af Gram Slot var meget interessant.
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
Side 2

28-05-2012
Formand: Iver Poulsen

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

af 4

Tlf.:
9733 7034
Mobil: 4035 9808

Referat fra Bestyrelsesmøde
Onsdag den 14.maj 2012 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Sognebladet er i trykken med sine 60 sider og vil blive uddelt ugen inden pinse 2012. Der er
deadline fredag den 3. august 2012 for næste nummer af bladet..
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside www.holmsland.dk
Hjemmesiden er ikke helt færdig endnu. Den fælles forside for de tre foreninger er ikke leveret endnu fra Apollo media.
Redigeringen af den nye hjemmeside for Holmsland Sogneforening vil blive lavet af en
gruppe bestående af Malene Krogsgaard, Ivan Schmidt og Viggo Kofod
sag nr.: 10-010: Loppemarked
Foreningen vil forsøge at afholde det næste loppemarked først i august måned. Det nyligt afholdte marked gav et pænt overskud og der er kommet en hel del lopper til siden. Hvis der er
mulighed for det vil der muligvis være basis for et tredje loppemarked i år.
sag nr.: 10-017: Kloster Legeplads
Intet nyt.
sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen
Der vil blive afholdt møde i kontaktgruppen sidst i maj måned. Formanden vil foreslå, at der
også afholdes en fælles generalforsamling til næste år. Han vil foreslå starten rykket frem til
kl. 18.00 og vil også forsøge at disponere mødet, således der bliver mere tid til debat og udnytte erfaringerne fra den afholdte generalforsamling 28. marts 2012.
Ad. 5:

Punkter fra nuværende bestyrelsesår:
sag nr.: 11-002: "edrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster
Huset på Klostervej ved rundkørslen står der endnu. Der er blevet sat afspærring op på fortov og cykelsti ud for huset, således både gående og cyklister – heriblandt mange skolebørn skal ud på vejbanen for at krydse denne eller blot udenom afspærringen til stor fare for deres
sikkerhed og til gene for trafikken. Det er utilfredsstillende, at der ikke sker noget i denne
sag på trods for tilsagn om at der startes ”inden længe”. Formanden vil rykke for en hurtig
aktion i sagen, idet vi ikke kan acceptere den farlige situation, der nu er opstået.
Nedrivning af yderligere et hus på Klostervej ønskede ejeren ikke at tage imod tilbud om.
Iver Poulsen vil snakke med ejeren om hjælp til at fjerne stakittet langs Klostervej, da det
skæmmer indkørslen til Kloster.
Den skæmmende røde 20-fods container, der er placeret i haven ved første hus i indkørslen
til Kloster bør trækkes tilbage og gøres mindre synlig, evt. beklædes med træ.
sag nr.: 11-005: Kunsten i Bevægelse
Det afholdte møde den 24. april med fællesspisning i Hallen var en succes, idet der mødte
mellem 60 og 70 mennesker frem for at høre om projektet ”Kunsten i Bevægelse”.
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Der afholdes møde i Brande den 22. maj 2012, hvor status for de implicerede byer vil blive
fremlagt. Det er dog fortsat svært at få ”solgt” den lidt uhåndgribelige projekt.
Bodil Schmidt tror dog fortsat på, at det vil lykkes at få samlet de ønskede materialer til opstarten på projektet til september.
sag nr.: 11-006: Forslag om vej/plads med navnet Ragna Tangs Vej
Formanden vil rykke Kommunen for et svar på vores forespørgsel.
sag nr.: 11-007: Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
Arbejdet med de øvrige punkter fortsættes, når de kommunale sager er på plads.
Ad. 6:

Eventuelt
- De stolper ved broen over Vonåen ved Spangen vil blive erstattet af et andet spærregenstand. Dette bør snarest få en ende, idet det henfører til hærværk, hvis der fortsat sker en
fjernelse af dette.
- Bodil Schmidt modtager en nøgle fra Formanden til Udhængsskabet ved Brugsen.
- Formanden forhører sig om skilt til Sogneparken.
- Sten til dysse til udsmykning i rundkørslen i Gl. Sogn efterlyses.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til:
Mandag den 25. juni 2012 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters.
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

_____________________________________
Lars Provstgaard

______________________________________
Kasserer Maybritt Pugflod

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt
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