Referat fra Bestyrelsesmøde
Onsdag den 22.august 2012 - kl. 19.00
i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening.
Bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført.
Fremmødte: Iver Poulsen, Bodil Schmidt, Viggo Kofod
Fraværende med afbud: Maybritt Pugflod, Bjarne Vogt
Kom senere: Christian Holm Nielsen, Lars Provstgaard
Gæster fra Dagli’Brugsen: formand Thorkild Olesen, uddeler Kirstine Aarup, Dagli’Brugsen
Dagsorden for mødet var som følger:
1)

Drøftelse med Dagli’Brugsen vedr. udvidelse og adgangsforhold

2)

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

3)

Punkter fra sidste møde samt nye emner:
a) Forslag til faste flagdage for Sogneforeningens flag allé
b) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie”
c) Forslag til ændring af Dagsorden og mødereferater

4)

Foreningens økonomi

5)
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af faste punkter på mødet:
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 – Loppemarkedet den 3. august 2012
sag nr.: 10-017: Kloster Legeplads

6) 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.: 11-007: Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
7)

Eventuelt

Ad. 1: Drøftelse med Dagli’Brugsen vedr. udvidelse og adgangsforhold
Dagli’Brugsens forhold omkring øget behov for kapacitet og adgangsforhold blev drøftet i
forbindelse med Holmsland Sogneforenings igangværende drøftelser med Kommunen omkring en forbedring af trafikforholdene omkring rundkørslen.
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Det aftaltes, at Dagli’Brugsen sammen med Sogneforeningen sender en ansøgning til Kommunen om at få udarbejdet et forslag til en forbedret vejføring.
Ad. 2:

Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat, som underskrives.

Ad. 3: 'ye punkter siden sidste møde
a) Forslag til faste flagdage for Sogneforeningens flag allé
Sogneforeningens nye faste flagdage fremgår af den netop udsendte udgave af Holmsland Sogneblad. Der flages:
- Påskedag og pinsedag
- ved 100-års fødselsdage
- ved Institutioners/foreningers mærkedage – 25 år, 50-år, 75-år, 100-år
- ved Sportsfest/stævne i HGU. Andre større arrangementer i området
- Grundlovsdag
- på Konfirmationsdage
b)

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

c)

Forslag til ændring af Dagsorden og mødereferater
Sekretæren foreslår dagsordenen ændret, således der bliver en række faste punkter til
bestyrelsesmøderne fremover. Dette godkendes og vil blive indført fra næste bestyrelsesmøde.

Ad. 3:

Foreningens økonomi:
Foreningens kassebeholdning var ved sidste møde på. kr. 30.603,14 inklusiv kr. 4.200 som
er reserveret til ”Kunsten i Bevægelse”. Der er siden betalt faktura for Hjemmesiden og der
er kommet indtægter fra Loppemarkedet den 3. august.

Ad. 4:

Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010
sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune
Der har ikke været afholdt møder siden bestyrelsesmøde. Der vil blive afholdt et LAG-Åbent
Hus, hvor bl.a. Adventure Golf vil blive fremvist som bidragsmodtager.
sag nr.: 10-006: 'yt fra LDR Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Landdistriktsrådet formand Erik Poulsen har rundsendt en mail, hvoraf det fremgår, at der
ikke har været de mange aktiviteter i sommerperioden. Højmark projektet har dog fået bevilget et bidrag på kr. 260.000. Der mangler dog nogle dokumenter før sagen kan komme videre og pengene udbetales.
sag nr.: 10-007: Holmsland Sogneblad
Sognebladets august-nummer er klar til omdeling i indeværende uge.
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sag nr.: 10-008: Foreningens hjemmeside www.holmsland.dk
Viggo Kofod har haft et møde med Apollo Media vedrørende den fælles forside for de tre
foreninger HGU, Centeret og Sogneforeningen. Det udarbejdede forslag vil blive indført så
snart vi har godkendt det nye forslag. Der vil dog blive faktureret for opgaven, men der vil
også blive afholdt et 2-timers kursus for de tre foreningers hjemmesideansvarlige.
sag nr.: 10-010: Loppemarked
Foreningen har afholdt 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 var dog ikke så mange mennesker på besøg som normalt, men der blev alligevel solgt
for knap kr. 5.000.
Man har fået sendt et læs møbler til Rumænien. Der har været kontakt til Ringkøbing Garden
omkring samarbejde, hvilket var positivt fra deres side. Vi afventer deres udspil.
sag nr.: 10-017: Kloster Legeplads
Intet nyt. Der efterlyses mere respons fra brugerne. Der er nu kun 2 kommunale dagplejere i
byen, som besøger og bruger pladsen. De private dagplejere må også benytte pladsen.
Ad. 5:

Punkter fra nuværende bestyrelsesår:
sag nr.: 11-002: 'edrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster
Formanden har rykket Kommunen for vedligehold af den tømte grund. Kommunens folk har
tilsyneladende ikke kendskab til ejerforholdet, men de vil rette op på sagen.
sag nr.: 11-005: Kunsten i Bevægelse
Der har været afholdt mange møder i gruppen, næste et hver dag.
- Der er lavet en folder i samarbejde med Kommunen og den er runddelt som indlæg i Sog
nebladet og er lagt frem mange steder.
- Wooloo folkene har trukket sig fra arrangementet, da de ikke ville ændre deres tema for de
res optræden. Gruppen havde også samtidig et arrangement i Herning. Til afløsning af dem
kommer der to lokale mennesker, som laver noget sammen med kunsteleverne. De to unge
mennesker har senest optrådt på den store spejderlejr ved Holstebro
- Man vil søge Kommunen, om underskudsdækning på kr. 10.000, da man pga. vandskade
på skolen bliver nødt til at lejede v telt og lokaler i Centeret.
- Man har til festmiddagen torsdag den 6. september inviteret Borgmesteren Iver Enevoldsen
og udvalgsformanden Chr. Ahle samt områdechefen Høegh
- Hjemmesiden opdateres med folder samt det rettede program.
sag nr.: 11-007: Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver
Der følges op på nogle af de projekter, som ligger fra temamødet.
- Baggers Dæmning
- Udstykning af grunde i Kloster
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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. Der er dog kommet ønsker om at få stenene flyttet
lidt, så der kan komme en kørestol igennem.
- Nytilflyttere på Nordmarken har efterspurgt en udviklingsplan for Kloster. Formanden
vil kontakte dem og informere om de tiltag der er igangsat i Sogneforeningens regi. Der
skal dog lyde en velkomst til disse mennesker, som måske har lyst til at involvere sig i
disse og andre opgaver.
- Blind Vej-skilt er sat op ved indkørsel til Frederiksberg
- Etablering af Grønt Hold foreslås og modtages vel.
- Cykelstien gennem Kloster bruges i begge sider i begge retninger, hvilket kan give problemer og føre til uheld
- Cykelstiunderføringen ved Hovedvejen bør markeres med et skilt og sikres med et skilt
eller et buet spejl ved udkørslen.
- Skilte til Sogneparken og Ragna Tangs Vej tages op på næste møde.
- Syng / spil dansk foreslås afholdt 25. oktober sammen med Centeret m. fl.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til:
Mandag den 8. oktober 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

_____________________________________
Medlem Lars Provstgaard

______________________________________

_____________________________________
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