Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag den 25.juni 2012 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.
Bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført.
Fremmødte: Iver Poulsen, Maybritt Pugflod, Bodil Schmidt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard, Viggo
Kofod
Fraværende med afbud: Christian Holm Nielsen.

Dagsorden for mødet var som følger:
1)

Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde.

2)

Udsatte punkter fra sidste møde
a) Forslag til faste flagdage for Sogneforeningens flag allé
b) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”

3)

Foreningens økonomi

4)
•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010 - 11:
sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
sag nr.: 10-006: Landdistriktsrådet for Rk-Sk Kommune
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside – Opdatering og vedligehold
sag nr.: 10-010: Loppemarked – næste Loppemarked i 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
sag nr.: 12-001: Sankthansfest – holdes i år sammen med Lodberghede grf.

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
Bodil Schmidt fremlægger et forslag, som bliver drøftet. Der er forslag om at udvide
det fremlagte. Bodil Schmidt vil gå tilbage og få afstemt med flaghejserne, hvad der er
mulighed for.
Der har i 2012 ikke været et eneste betalt Flag-allè-dag endnu. Vi undersøger om det
bliver tilbudt til arrangementer og fester i Hallen. Priser fremgår af Hjemmesiden.
Der har været nogle tilfælde af hærværk mod flag og stænger.
Maling af flagstængerne vil Flaghejserne gerne selv gøre. Bjarne Vogt skaffer maling.
b)

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

Ad. 3:

Foreningens økonomi:
Foreningens kassebeholdning er dd. kr. 30.603,14, hvilket er inklusiv kr. 4.200 som er reserveret til ”Kunsten i Bevægelse”
Der er registreret ca. 315 betalende medlemmer.
Der bliver hver gang trykt 770 Sogneblade, men det reduceres til 740 stk. da der er ret mange i overskud og vi betaler efter antal.
Udgifterne til Sankt Hans festen deles mellem Grundejerforeningen og Sogneforeningen.

Ad. 4:

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010
sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
Der er ikke noget nyt siden Generalforsamlingen.
sag nr.: 10-006: "yt fra LDR Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Landdistriktsrådet formand Erik Poulsen har været aktiv i forbindelse med Internetfirmaet
Skylines konkurs og lukning af bredbånd og IP-telefoni for de ca. 40.000 brugere af systemet i hele Vestjylland.
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
Sognebladet er har deadline fredag den 3. august 2012 for næste nummer af bladet. Der ønsket indrykket annonce for samling af gl. jern på Bandsbyvej 32, da der næsten ikke kommer
noget for tiden, hvorimod Genbrugspladsens container ofte bliver fyldt. Overskud ved salget
går til ting og udstyr til Hallen
sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside www.holmsland.dk
Den fælles forside for de tre foreninger er nu fremsendt i et forslag fra Apollo media. Der er
kaldt sammen til et møde, hvor forslaget drøftes ligesom vedligehold af Hjemmesiden også
drøftes af en gruppe bestående af Malene Krogsgaard, Ivan Schmidt og Viggo Kofod. Forslaget til forsiden principgodkendes, men er mangler svar fra bestyrelsen fra Hallen. Her skal
der være møde første uge i juli.
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sag nr.: 10-010: Loppemarked
Foreningen vil forsøge at afholde det næste loppemarked den 3. august. Der er kommet en
hel del lopper til siden sidste marked. Bodil Schmidt vil spørge Garden, om de er interesseret
i atter at holde marked sammen med Sogneforeningen
Der annonceres i Ugeposten selv om det koster ca. 1.000 kr. Vi kan måske få et sponsorbidrag fra banken som sidst på 350 kr.
sag nr.: 10-017: Kloster Legeplads
Intet nyt.
sag nr.: 10-022: Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen
Der er afholdt møde i kontaktgruppen. Referat fra evalueringsmøde d. 11.6. 2012
For at få bedre tid til afvikling af de fem foreningers generalforsamlinger og sociale samvær
besluttedes det at afholde generalforsamlingerne Fredag d. 5 april 2013 kl. 17.00.
Foreningernes vedtægter siger, at generelforsamlingen skal afholdes i januar kvartal, men for
at skabe afstand til gymnastikopvisningen og komme fri af påsken blev 5. april valgt.
Der startes med spisning og derefter de 3 første generalforsamlinger, kaffe og de 2 sidste generalforsamlinger. For at få flere og yngre familier til at deltage vil der være leg, boldspil og
mulighed for at se film for børnene i hallen, mens generalforsamlingerne foregår.
Teknikken skal være afprøvet senest dagen før og bordene skal stå på langs i salen.
Det undersøges om der er flere foreninger, som ønsker at være med.
Status for de deltagende foreninger skal være med i det udsendte regnskab.
Der bliver ikke bestilt underholdning.
Ad. 5:

Punkter fra nuværende bestyrelsesår:
sag nr.: 11-002: "edrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster
Huset på Klostervej ved rundkørslen er nu blevet fjernet. Det viser sig, at der i kontrakten
med entrepenøreren var en dead-line for, hvornår huset skulle være fjernet. Det kunne
Kommunen jo godt have oplyst os om!
LokalBrugsen har indsendt et forslag til Kommunen omkring vejføringen vest for Brugsen
og bedt om et møde, hvor Sogneforeningen også deltager
sag nr.: 11-005: Kunsten i Bevægelse
Der har været afholdt møde i gruppen denne eftermiddag. Der er stadig et antal uafklarede
punkter og projektet er fortsat lidt diffus, da der endnu ikke forelægger et program for det
samlede arrangement.
Man vil spørge Kommunen, om de vil afstå fra at opkræve lokaleleje for de ting der skal foregå i Hallen. Dette vil hjælpe meget på den stramme økonomi i projektet.
Der mangler fortsat 5 campingvogne til overnatningssted for kunstnerne i perioden 1. til 7.
september 2012. Bjarne Vogt kan stille 1 vogn til rådighed.
Folkedanserne har givet tilsagn om at være med i arrangementet.
Flaskeindsamlingen går fint fremad, så det skal nok lykkes at få materiale nok til dette projekt.
Børnehaven vil lave træfigurer – et af hvert af de 43 børn i Børnehaven til opstilling ved vejen.
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sag nr.: 11-006: Forslag om vej/plads med navnet Ragna Tangs Vej
Formanden forventer ikke at få flere oplysninger fra Kommunen på nærværende tidspunkt.
sag nr.: 11-007: Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
Arbejdet med de øvrige punkter fortsættes, når de kommunale sager er på plads. Er der ikke
kommet yderligere svar fra Kommunen inden næste bestyrelsesmøde, vil Formanden bede
om endnu et møde med dem.
Ifølge avisen er der blevet bevilget penge til en stiforbindelse over Baggers Dæmning, som
forventes færdig først i 2013.
Ad. 6:

Eventuelt
- Broen over Vonåen ved Spangen er nu blevet sikret mod overkørsel af 4-hjulede køretøjer vha. en stor sten i begge ender.
- Bodil Schmidt fremlægger forslag til sten-dysse til udsmykning af rundkørslen i Gl.
Sogn.
- Blind Vej-skilt bør sættes op ved indkørsel til Frederiksberg, da der ikke som vist på kort
11 i Ringkøbing-Skjern Lokalbogen 2011-12 er forbindelse til Højbjergvej.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til:
Onsdag den 22. august 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

______________________________________

_____________________________________
Medlem Lars Provstgaard

______________________________________
Kasserer Maybritt Pugflod

_____________________________________
Medlem Bjarne Vogt
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