Indkaldelse

til Bestyrelsesmøde

Dagsorden
Mandag den29.juli 2013 -

kl.

19.00

Holmsland ldræts- og Kulturcenter

Bestyrelsesmedlemmer indkaldes hermed til møde vedr. Ragna Tang pladsen.
Vi mødes på pladsen hos ved Casper Sørensen, Klostervej 100,
mandag den 29. juli 2013 kl. 19.00
Dagsorden for mødet bliver som følger:
1) Besigtigelse af sten ogmøde med stenhuggeren
2) Køb af sten - hvad skal der stå på stenen og hvordan
3) Hvordan skal stenen placeres - besigtigelse af pladsen
4) Oplysningsskilt - forslag til tekst og placering

5)

Program for dagen, velkomsttaler, underholdning, Kaffebord

6)

Artikel til Sognebladet

7)

Økonomi for arrangementet

8)

Containerordningen og indsamling af lopper

9)

Loppemarked

10)

Eventuelt

Jeg håber alle kan komme

Eventuelt afbud meddeles

-

ansøgning om tilskud

til mødet.
til Formanden

senest

-

fra HGU og Hallen

kl. 18.00 dagenfør

I
Vel mødt
Iver Poulsen
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Lørdag den 28. september
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kl.

13.30

Nyt navn til Forsamlingshus-grunden i Kloster
RAGi§A TA1§Gs PLÅDS
Kom og vær' med til at fejre dagen, hvor Forsarnlingshus-grunden får nyt navn opkaldt efter
Ragna lang for hendes ståre indsats for folkedansen. Dette sted har i mange år været cent*L for *rng. kulturelle og sportslige aktiviteter ud over de mange familiebegivenheder,
der her er blevet fejret.

PROGRÅM for dagen:

\-

Kl. 13.30: Velkomst ved Sogneforeningens Formand
Kl. 13.35: Kulturudvalgsformand Chr" Ahle afslører

stedets nye og fremtidige kendetegn.

Herefterfortsæfier begivenhederne i Holmslønd ldræts- ag Kultarhus, Bandsbyvei

Kl. 14.30 Ovisning

2.

med bl.a. Ragna Tang danse ved Folkedansernss opvisningshold

med Lagkage og småkager (kr 55,- ) samt tid til taler og §ange
Tilmelding til Iver Poulsen tlf. 4035 9B0S / Bodil Schmidt tlf. 5191 7109

Kl. 15.00: Kaffebord

Kl. i5.45:

-

Fællesdans for alie ledet af folkedansere

Kl. 15.00 Afslutning
Alle er velkomrnen

L

- Holmsland

Sogneforening

L
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Referat fra BestYrelsesmøde
@

Mandag den Z9.ju.li 2013 - kt' 19'00
I
Kloster samt hos Formanden privat'

o

FOB
Best-vrelsesmøde vedr. Ragna Tan-es plads'

Bodil schmidt,, Lars Provstgaard' viggo Kofod
Frernmødte: Iver Poulsen, christian Hohn Nielsen,
Fraværende med atbud: Maybritt Pugflod

L

Dagsorden for mødet bliver som følger:
lj Besigtigelse af sten og møde med stenhug'qeren
2) føb af sten - hvad skal der stå_ på stenen og hvordan
3i Hvorclan skal stenen placeres besigtigelse af pladsen
4) Oplysningsskilt - forslag til tekst og placering Kaffebord
5i eiog.u.Ior dagen, velk-omsttaler, underholdning'

6)
7)
8)
9)

Artikel til Sognebladet
Økonomi for arrangementet - aasøgning om tilskud
Containerorclningen og indsamling af lopper

10)

Ad.

-

fra HGU og Hallen

Loppemarked
Eventuelt

1:

a) Kloster Udviklingsfond
b) Flag-alle nord for bYen
c) Anløbsbroen ved SPangen

Besigtigelse af sten og møde med stenhuggeren'
på
ut besiEige den udvalgte sten til opstilling
Stenhugger H. G. Jenån ankorn til pladserilo.
Tang'
den gan=rle forsamlingshus-erund til ære fcrr Ragna
af bogstaver blev foreslået Stenhugstørre-lse
og
Det blev aftalt hvor teksten skulle stå og type

gerenr,ilfiemsendeforslag,somvisåkantagestillingtil.

Ad.2:Købafsten-hvadskalderståpåstenenoghvordan:
Teksten skal være

RAGNA
TANG S
PLADS
Tekst §pe: Helvetica 4
Størrelse: 70 - 80mm
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Forrnand: IverPoulsen
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e-rnail. iver(alpoulsen.rnail.dk
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Referat fra Bestyrelsesmøde

illl

@
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Fcr

@.r

Mandagden 29. juli 2013

o

- kl. 19.00

i
Kloster samt hos Formanden privat.

si

Formanden har købt stenen og tekst skal anbringes som vist ovenfor. Stenen skal være klar
afsløring den 28. september 2013

Ad.3:

til

besigtigelse af pladsen
Pladsen beses. Det besluttes at anbringe stenen I rneter vest for fortovet på Klostervejens vestlige side og cirka midt på grunden i længderetningen. Der skal desuden placeret en sten ved
siden af til at sidde på. Den skal anbringes nord for den store sten. Der skal lægges chaussesten rundt om stenene for at lette græsklipningen

Hvordan skal stenen placeres

-

Mødet fortsættes hos Formanden.

Ad.4:

Oplysningsskilt - forslag til tekst og placering
Bodil har lavet et forslag til tekstskiltet format ca.30 x 40 cm. Skiltet laves hos Ringkøbing
Skilte a/s. Standeren laves af Chr. Pugflod. Tekstopsætningen udfores af Meller.

Ad.5:

Pro gram fo

r dagen,

velko msttaler, underholdning, KalTebord
ja
Chr. Ahle har sagt til at afsløre stenen. Herefter fortsætter begivenhederne i Hallen. Hallejen
løber op i kr. 750 for 3 timer. Kaffen med lagkage og småkager koster kr.75.-, men det vil
Iver Poulsen forsøge at ffi reduceret"

Dagsprogram for begivenheden vil så se ud som følger:
PROGRAM for dagen.
Kl. 13.30: Velkomst ved Sogneforeningens Formand
Kl. 13.35: Kulturudvalgsformand Chr. Ahle afslører stedets fremtidige kendetegn.

HerefterJbrtsætter begivenhederne i Holmslønd lclræts- og Kullurcenter, Bandsbyvej 2.

e

Kl. 14.30 Opvisning med bl.a. Ragra Tang danse ved Folkedansernes opvisningshold
Kl. 15.00: Kaffebord med Lagkage og småkager (kr. 55,- ) samt tid til taler og sange Tilmelding til Iver Poulsen tlf. 4035 9808 / Bodil Schmidt tlf. 5791 7109
Kl. 15.45. Fællesdans for alle ledet af folkedansere
Kl. 16.00 Afslutning
Alle er velkommen -Holmsland Sogneforening

Ad.6:

Artikel til Sognebladet
Det blev besluttet at få lavet et lille hæfte omkring Ragna Tang med hendes opvækst, hendes
ungdom og især hendes aktiviteter med folkedans gennem tiden. IIæftet laves som et indstik til
Sognebladets august-nufluner. Bodil skaffer billeder og ffir trykt sange til dagens aktiviteter.
Det vil koste omkring kr. 3.600 at ffi hæftet lavet.

Ad.

7:

Økonomi for arrangementet- ansøgning om tilskud - fra HGU og Hallen
Det blev besluttet at holde HGU og Hallen udenfor det økonomiske, men vi vil forsøge af få
kaffen og Hallejen så billigt som muligt.
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Referat fra Bestvrelsesmøde

o

o

juli

2013 - kl. 19.00
I
Kloster samt hos Formanden privat

Mandag den 29.

u)

Ad.8:

Containerordningen og indsamling af lopper
Iver Poulsen og Bodil Schmidt har været tii møde med Kommunen vedr.
containerordningen i
Kloller. Det var et positivt mødq men da der tidligme har været solgt direkte &a containeren
med lopper, skulle detfe stoppes.
Man forsøger at få ordningen sat på de nye skinner og ffi det til at fungere i løbet
af efteråret.
Der sættes en artikel i Sognebladet, hvor det også oplyses, at ting direTae kan
afleveres på

Bandsbyvej 32.

Ad.9:

Loppemarked
DerholdesLoppemarkedpåBandsbyvej32fredagdeng. augustfrakl. l4.00tilkl
17.00. Der
opsættes skilte og plakater forskellige steder ligesåm der kommer
en annonce i Ugeavisen.

Ad. 10: Eventuelt
Forslag

til flag-alld til

den nordrige ende afbyen er sendt

til Kommunen

Flag-all6 ved Gl. Sogn kirke afirenter
Iver.Poulsen deltog i det seneste møde med Holmsland Udviklingsudvalg
for at sikre en
stillingtagen til udstykningsmulighederne i Kloster i perioden fremover
Referat givet af:

Viggo Kofod
Referatet godkendt

,"'l'lc
Formand Iver Poulsen
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Medlem Bodil Schmidt
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Næstformand Chr. Holm Nielsen

Medlem Lars Provstgaard
\\

Medlem Bj
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