Referat af bestyrelsesmøde
Mandag d. 29. januar 2018 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter
Fraværende: Bent
1. Administrativ/organisatorisk
1a

Referat sidste møde:
Godkendt med tilføjelse: Lars var fraværende.
Møde i Fiskeriets hus:
Projekt ”Fortællinger i landskabet” er på skinner. Vi skal selv lægge
historierne ind i systemet.
Økonomi:
90.570,69
Fælles generalforsamling d. 6. april kl. 17:
Sjoerd gennemgik beretningen.
Ingen legende børn i hallen under mødet.
Nye kandidatmuligheder i stedet for Jesper og Bent, der ikke ønsker at
genopstille, ønskes.

1b

1c
1d

2.

Tovholder
Hans Jørn
Sjoerd

Dorthe
Sjoerd

Løbende og Ny

2a

Trafikforholdene på Søndervig Landevej:
Kommunen har i Dagbladet meldt ud, at man går i gang med løsning af
trafikproblemerne omkring Søndervig. Borgermøde herom primo marts.
Ikke et ord om de øvrige problemer ved Søndervig Landevej.
HJ laver skrivelse, hvor vi rykker for respons.

Hans Jørn

2b
2c

Spangprojektet: ----Velkommen Her:
Vi har fået bevilget midler (28000,-) til smartboard.
Der evalueres på ”Cafeen” hen på foråret, så vi i ro og mag kan beslutte,
om den skal videreføres efter sommerferien
Udbygning af stisystemet:
Kommunen har tilsyneladende smækket pengekassen i, men vi
fortsætter ufortrødent.
Holmbohjemmet: ----Fibernet:
Der er klager over, at oprydningen efter fibernetnedgravningen er
mangelfuld, men firmaet, der står for arbejdet, har heller ikke forladt
området endnu. Vi afventer.
Hvordan kan vi på Holmsland organisere frivillighedsarbejdet bedre:
Linda og Tina har udarbejdet et forslag til organisering af frivillige, som
præsenteres på FGF (15min). Grønt lys her fra.

Dorthe
Dorthe
Hans Jørn

Fællesarrangementer med Centret og HGU:

Linda

2d

2e
2f

2g

2h

Bonderøven d. 4. okt. 2018

Sjoerd

Sjoerd

Lars
Linda

2i

Naturens Dag:
9. september 2018

Linda

2j

3. Fuldført
3a

4. Faste
4a

4b
4c

4d
4e
4f
4g
4h

4i

4j

4k
4l
5m

Bosætningsarbejdet: ----Kan samarbejdsrelationen med kommunen forenkles/forbedres?
Vi venter på svar fra Frivillig Vest, om det kan lade sig gøre.
LAG: ----LDR:
Dorthe gav kort ref. fra årsmødet 2017. Dorthe påpegede, at det er
vigtigt, at vi orienterer Torben, når vi sender ansøgninger.
Sognebladet:
Det går bare fint!
Hjemmesiden:
Det går bare fint!
Loppemarked:
Afholdes 18. – 19. maj næste gang
Kloster Legeplads: ----Flagallé:
Det halter lidt med udlejning til private. Kun 3 gange i 2017. Dorthe
kontakter Charlotte om mulighed for folder til uddeling ved booking af
fester.
Julebelysning:
Martin er fratrådt og har modtaget en erkendtlighed.
Lars mener ikke, det er umuligt at finde en afløser.
Grønne områder
Polden, Høkers plads, Ragna Tangs plads:
Områderne er både gule og grønne
Sogneparken: 1 har meldt sig til arbejdsgruppe. Hvad gør vi
fremadrettet:
Hans J tager kontakt til David S. Måske kan Linda og Tinas nye projekt
virke befordrende
Infoskærme: ----Offentligt tilskud: ----Eventuelt:
Forslag om at invitere den nye skoleleder blev godt modtaget.
Ønske om et udendørs ”forsamlingshus” til hunde fremsat. Vi besigtiger
området øst for hallen

Næste møde:

5. marts

Jesper
Sjoerd
Dorthe

Sjoerd
Sjoerd,
Dorthe
Linda
Bent

Lars

Lars

Hans Jørn

Dorthe
Alle

Næste gang: Vil vi deltage i oprydningsprojekt evt. med skolen?

Formand Sjoerd Both

Næstformand Lars Provstgaard

_____________________________________

__________________________________

Sekretær Hans Jørn Sørensen

Kasserer Dorthe N. Krogsgaard

_____________________________________

_________________________________

Medlem Jesper Aarup

Medlem Bent Poulsen

_____________________________________

_________________________________

Medlem Linda Tøt
_____________________________________

