Referat bestyrelsesmøde
Mandag d. 16. marts 2021 kl. 19.00-21.00 via teams
Deltagere: Bodil, Carsten, Dan, Dee, Dorthe, Marie, Nuka, Sjoerd, Søren
Afbud:
Fraværende:
Ordstyrer: Marie
Referent:
1. Administrativ/organisatorisk
Tovholder
1a

Referat sidste møde:
Godkendelse og evt. bemærkninger til sidste referat
Referatet udskrives og underskrives når vi fysisk kan mødes igen

Dorthe

1b

Økonomi
206.711,43 (ca 175 medlemmer)
Generalforsamling i marts 2021 – udsat til juni 2021
Generalforsamling fastsat til den 11. juni. Vi ser hvad der kan lade sig
gøre til dén tid.
Bestyrelsesmedlemmer der er på valg: Nuka (ønsker ikke genvalg), Marie
og Søren.
Bestyrelsen har besluttet at der laves en kurv til lodtrækning under
generalforsamlingen.

Søren

1c

2.
2a

Dorthe

Løbende og Ny
Trafikforholdene på Søndervig landevej:
Intet nyt
Projekt SPANGEN:
Dorthe fortalte om Referat fra mødet hvor deltog (pga. max 5 personer
deltog Søren ikke)
Karsten Krægpøth fortsætter som opsynsmand.
Det blå Trail (langs Vonå):
Marie deltager til indvielse d 17. marts.
”Velkommen her”:
Der er ingen ”Velkommen Her” så længe der er corona ☹
Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster):
Intet nyt.
Pagoden Foodtruck til Kloster
Ankommer til Kloster d26/3, oppe i hallen.

Dorthe

2g

Fælles arrangementer:
Holmsland Sommerfest – sidste weekend i maj 2021.
Det forventes stadig at det holdes sidst i maj – udvalget følger
restriktionerne og afventer, håber og ser hvordan det kan afvikles

Marie

2h

Naturens dag:

Dorthe

2b

2c
2d
2e
2f

Dorthe/Søren

Marie
Bodil/Dee
Marie/Dan
Dan

-

12. september 2021

Der satses på at det kan afholdes i én eller anden form (sikkert
ikke med fællesspisning…) Bodil Schmidt vil spørge én mere om
han vil med i udvalget og indkalder derefter til møde.
2i

Sankt Hans:
Vi afventer og HÅBER

Søren

2j

Grundlovsdag:
Hvis corona tillader afholdes dette hos Sjoerd, taler er fundet.

Bodil

2k

Plantning af træer på Holmsland:
Se under bosætningen.
Velkomst ambassadør:
Er der kendskab til nye tilflyttere? Der er kendskab til en enkelt ny.

Dee

2m

Teatret OM
Vi afventer en udmelding fra skolen om de deltager, opstart er udskudt til
efteråret.

Dee

2n

Borgerhenvendelser:

2l

1.

Baggersvej /Surfspot (Dorthe/Carsten)
-lodsejer og beboer aflevere løsningsforslag til kommunen, og håber
de finder en god løsning så der både er plads til beboer, lodsejer,
lokale samt turister.

2.

Affaldsdag – afholdes lørdag d. 10. april kl. 10.00-13.00
-Dorthe sørger for gule veste samt affaldssække.

Søren (Peter)

En borger har henvendt sig om vi ikke samme dag kan få ”ryddet lidt
op” efter træstrygningen af læhegnet langs Klostervej
Orientering omkring afholdelse af dagen v/Dorthe

3.

Hunde høm hømer!!
Vi skal selv sætte stativer op!! Ingen hjælp fra RKSK
-Intet nyt.

2o

Mindesten for Ragna Tang/Ragna Tangs Plads
Mindestenen skal – måske midlertidig – flyttes pga. det nye byggeri.

Dorthe

2p

Vejstriber ved svinget på Røjklitvej/Klostervej

Dorthe

Dorthe kontakter RKSK når det bliver mere forår (temperaturen skal være min.
15 grader før det kan laves)

3. Fuldført
3a

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.

Dorthe

3b

Bykort/oversigtskort til Kloster (Søren, Torben, Dee og Nuka)
Intet nyt
Kloster Legeplads:

Søren

3c

Marie

Er overgået til et udvalg under Holmsland Idræts- og Kulturcenter

4. Faste
4a

Bosætningsarbejdet
Kommunen giver rammer til en Helhedsplan, der skal laves på 3-4
måneder.
Klosters/Holmsland ønsker at beboer kommer med ønsker til
helhedsplanen, så planen kan glæde så mange som muligt.
LAG:
Iab
LDR:
Iab
Sognebladet:
Bodil modtaget emner til interviews, senest i udgange af april.

Dee/Dorthe

4e

Loppemarked:
Lige så snart corona tillader, åbner loppemarked op onsdage og
lørdage.

Dee

4f

Flagallé:
20 nye dannebrog flag er indkøbt.

Søren (Peter)

4g

Julebelysning:
Intet nyt

Dan, Carsten

4h

Grønne områder:
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, Sogneparken
- Græsslåning af rabatter
Pga. vinteren er der pt. meget stille

Dan, Carsten

4i

Søge midler:
- Nogle aktuelle? – intet nyt.

Alle

4j

HIMS og infoskærme:
Det kører – sender ud når der er en enkelt beskeder.

Dorthe

4k

Hjemmesiden – aktuelt
Påske update forberedes af Bodil.
Evt.

Bodil

4b
4c
4d

5.
6.

Dorthe
Dorthe/Marie
Bodil

Næste møder:
Generalforsamling fredag 26. marts – flyttes til 11. juni pga. Corona
Derfor er der tilføjet ekstra møder frem til generalforsamlingen. Nye
møde datoer er aftalt 15. april, 10. maj og 1. juni

_____________________________

_________________________________

Formand: Dorthe Krogsgaard

Næstformand: Marie Busch Nielsen

_____________________________
Sekretær: Nuka Chemnitz

_________________________________
Kasserer: Søren Plauborg Pedersen

_____________________________
Medlem: Dee Berger

_________________________________
Medlem: Bodil Hindsholm Hansen

_____________________________
Medlem: Dan Søgaard

