Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 19.00-21.00 i Centeret
Deltagere: Bodil, Carsten, Dan, Dee, Dorthe, Marie
Afbud: Sjoerd, Søren
Fraværende: Nuka
Ordstyrer: Marie
Referent: Dorthe
1. Administrativ/organisatorisk
Tovholder
1a

Referat sidste møde:
Referat fra mødet d. 15. april blev underskrevet (mangler Søren). De
andre referater udskrives og godkendes når vi mødes til GF

Dorthe

1b

Økonomi
Der står d.d. kr. 271.436,78 på vores konto

Søren

1c

Generalforsamling i marts 2021 – udsat til 11. juni 2021
På valg: Nuka (ønsker ikke genvalg), Søren og Marie
Planlægning af GF blev gennemgået og det blev aftalt at bestyrelsen
mødes kl. 16.15
Marlene bestiller mad og dækker bord.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter GF

Dorthe

1d

Vedtægtsændringer 2021
Dorthe opdaterer

Dorthe/Marie

2.
2a

Løbende og Ny
Trafikforholdene på Søndervig landevej:
Iab.
Projekt SPANGEN:
RKSK kontaktes mht. tømning af affaldsspande – det halter lidt

Dorthe

2c

Det blå Trail (langs Vonå):
Der er opsat permanent skilt på trampestien med cykling forbudt
Marie har sagt fra til at deltage i udviklingen af Det Blå Trailcenter.
Grunden er at vi ikke mener det har en direkte forbindelse til Holmsland.

Marie

2d

”Velkommen her”:
Deltagerne på ”Velkommen Her” har været inviteret til et møde ang.
helhedsplanen.
Vi HÅBER at vi kan starte op og mødes igen efter sommerferien

Bodil/Dee

2e

Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster):
Der arbejdes videre – dette er også med i tankerne omkring

Marie/Dan

2b

Dorthe/Søren

helhedsplanen
2f

Fælles arrangementer:
- Holmsland Sommerfest – 29. maj 2021.
Dagen forløb godt. Der var 30-35 deltagere til morgenkaffe og ca. 40-50
deltagere til aftensmad.
Der er en udgift på 4.000,- til centeret som deles mellem HGU og
Sogneforeningen

Marie

2g

Naturens dag:
- 12. september 2021
Planlægningen er i fuld gang!
Der blev d. 31. maj afholdt møde på Røjklit Havn med de medvirkende
personer/foreninger. Masser af ideer med forskellige aktiviteter –
styregruppen arbejder videre og der kommer mere info på næste
bestyrelsesmøde.

Dorthe

2h

Sankt Hans:
Der har været en forespørgsel fra Røjklit Havn om vi er med.
Sogneforeningen er kun med i det omfang at vi trykker sangblade til
aftenen. Dette grundet i at der flere steder på Holmsland afholdes Sankt
Hans.

Søren

2i

Grundlovsdag:
Afholdes hos Jeanette og Sjoerd Both. Der opsættes flagallé på
Højbjergvej ud til Sjoerd

Bodil

2j

Velkomst ambassadør:
- Er der kendskab til nye tilflyttere?
Der er et par stykker som gives videre.
RKSK må igen sende liste med nye tilflyttere ud, men gør det først efter 3
måneder. Dette synes vi er for lang tid inden de bliver budt velkommen
og vi fortsætter med ”mund til mund” metoden 😊

Søren (Peter)

2k

Borgerhenvendelser:
1. NYE?
Ingen nye

2l

Affaldsdag – arrangeres hvert forår
iab

Dorthe

2m

Vejstriber ved svinget på Røjklitvej/Klostervej
NU er temperaturen ved at nå de 15 grader som det skal være inden det
kan laves, så Dorthe kontakter RKSK

Dorthe

2n

Baggersvej/Surfspot (punktet flyttet fra 2k)
Hytterne ved Surfspottet skal vedligeholdes
Midlertidig p-plads? (Dorthe undersøger)

Dorthe/Carsten

3a

3b

3. Fuldført
Delebil/byensbil til Kloster
Ønske om at lade punktet stå indtil der er gået et år hvor ByensBil
kommer med en opdatering omkring brugen af bilen.
Bykort/oversigtskort til Kloster (Søren, Torben, Dee og Nuka)

4. Faste
4a
Bosætningsarbejdet/Helhedsplan:
Der er MANGE bolde i luften og det kører på højtryk!
Hans Jørn Sørensen vil gerne afløses engang…. Har bosætningsudvalget
gjort sig selv ”overflødig”? Skal der i stedet være et ”udvikling på
Holmsland” udvalg direkte under Sogneforeningen i stedet.
Vi tager det med på næste møde
4b

Dorthe

Søren

Dorthe

LAG:
Iab
LDR:
Iab
Sognebladet:
STOR ROS til ny redaktør fra bestyrelsen!
Stort arbejde med voxpop og ideer modtages gerne. En super idé med
dette i Sognebladet

Dorthe

4e

Loppemarked:
Stor ros til de frivillige. Loppemarkedet er startet op med god salg. Der er
åben to dage om ugen.

Dee

4f

Flagallé:
Svend Jensen har kontaktet Dorthe og oplyst at han sørger for at der
opsættes flag de tre dage der er konfirmationer i Ny- og Gammel Sogn.
Der er to gange i Ny Sogn da en konfirmation fra Rindum flyttes hertil
pga. pladsmangel i deres kirke.
Desuden sørger Svend også for at der lørdag d. 29. maj flages gennem
Kloster i anledning af Sommerfesten, samt Grundlovsdag ud ad Røjklitvej

Søren (Peter)

4g

Julebelysning:
Udfordring med at få noget nyt leveret (pga corona). Alternativ bruges
det gamle igen i år

Dan, Carsten

4h

Grønne områder:
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, Sogneparken
- Græsslåning af rabatter

Dan, Carsten

4i

Søge midler:
- Nogle aktuelle?

Alle

4j

HIMS og infoskærme:
Har snakket med Jeppe (DNS Service som står for skærmene) – der skal

Dorthe

4c
4d

Dorthe/Marie
Bodil

en større opdatering til i systemet og det betyder at det der skal på
skærmene skal indtil videre sendes til Jeppe og så ligger han det op.
Hvornår opdateringen gennemføres vides ikke !!
4k
5.
6.

Hjemmesiden – aktuelt
iab
Evt.

Bodil

Næste møde:
Generalforsamling fredag d. 11. juni kl. 17.00 i KANTINEN i Centeret.

_____________________________
Formand: Dorthe Krogsgaard

_________________________________
Næstformand: Marie Busch Nielsen

_____________________________
Sekretær: Nuka Chemnitz

_________________________________
Kasserer: Søren Plauborg Pedersen

_____________________________
Medlem: Dee Berger

_________________________________
Medlem: Bodil Hindsholm Hansen

_____________________________
Medlem: Dan Søgaard

