Dagsorden bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 19.00-21.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Deltagere: Carsten, Dorthe, Marie, Søren, Tom, Ursula, Bodil (sidstnævnte med
online)

Afbud: Dee, Dan
Fraværende:
Ordstyrer: Marie
Referent: Ursula
1. Administrativ/organisatorisk

Punkt

Beskrivelse af punkt

Referat

Tovholder

1a

Referat sidste møde:
Godkendelse af referat – Dorthe udskriver
referat fra sidste møde som underskrives

Godkendt og underskrevet

Dorthe

1b

Økonomi

Søren

1c

Familiekontingent
Forslag til vedtægtsændring bliver sendt
inden mødet.

156.324,43 kr. pr. d.d.
tjek op på medlemslisten forud
for generalforsamlingen
Der skal ikke en
vedtægtsændring til –
nedenstående foreslås
generalforsamlingen:
Familiekontingent kr. 250,/årligt. Hjemmeboende børn
fyldt 16 år har stemmeret
Enkelt person: kr. 100,-/årligt

1d

Generalforsamling 2022
Afholdes fælles med Dagli´Brugsen, HGU
og HIK d. 25.03.22 kl. 17.00 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter
Der er afholdt møde de fire formænd +
Tina fra Centeret. Menuen er bestemt og
der serveres kaffe/te og kage efter sidste
GF.
Det praktiske mht. PowerPoint har Marian
Jeppesen lovet at tage sig af igen –
deadline for beretning og regnskab til
hende er 15.03.22
Alle fire formænd byder velkommen
Kjeld takker af (og sørger for gaven til
dirigenten)
Årets Holmbo 2022:

Dorthe

Dorthe

Dorthe sender til Marian

Er udpeget
Hvem køber en gave?
Pris?

Søren bestiller i Brugsen
500,-

Aftenen før, torsdag d. 24.03.22 kl. 19.00
mødes 2 personer fra hver forening for at
dække borde – der dækkes til 120 personer

Tom og Carsten deltager fra
Sogneforeningen.

På dagen mødes vi kl. 16.00 – der stilles et
bord op udenfor multisalen hvor der skal
sidde én (måske to: vil det være rart hvis
der er mange der skal meldes ind + der
skal deles stemmesedler ud?

Søren og Ursula sidder ved
bordet udenfor.

ALLE hjælper med at rydde op efter GF
Forslag til vedtægtsændring vedr.
revisorer på valg fremsendes til
bestyrelsen inden møde på tirsdag

Dette er almindeligt at revisorer
er på valg hvert år, derfor ingen
vedtægtsændring
Se pkt 2o – vedtægtsændring
mht. foreningens navn

2.

Løbende og Ny

2a

Trafikforholdene på Søndervig Landevej:

Intet nyt

Dorthe

2b

Projekt SPANGEN:
Møde torsdag d. 10.03.22

Intet nyt

Dorthe/Søren

2c

Det blå Trail (langs Vonå):

Intet nyt

Marie

2d

Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster):

Marie/Dan/Tom

2e

Fælles arrangementer:
Red Barnet arrangement d. 1. juni 2022

Forslag på Røjklitvej: 2-1 vej
hastighedsgrænse på
60 km – nok ikke egnet
Det skal undersøges nærmere
om der kan etableres en cykelsti
langs Røjklitvej - er måske ikke
lukket alligevel. Marie kontakter
Landdistriktskoordinatorer.
Offentliggørelse af event på
generalforsamling, annoncen
med i PowerPoint. Umiddelbart
efter sættes annoncen på HIMS,
Marie tager kontakt til Stadil
Vedersø Friskole, Holmsland
Skole, Hvide Sande Skole,

Ursula/Dorthe

2f

2g

Naturens dag:
11. september 2022
Styregruppen skal samles midt i marts
Sankt Hans:

Ringkøbing Skole, Velling
Friskole.
Ursula lægger annoncen lægges
på ”Os i Kloster”, ”Os i Velling”,
”Os i Ringkøbing”, ”Os i
Søndervig”.
Dorthe lægger på i No, Hee,
Hover.
Inger og Dorthe mødes den
15.3.

Dorthe/Dee

Intet nyt

Søren

2h

Grundlovsdag:
Der arrangeres ikke grundlovsmøde i 2022
da 5. juni er pinsedag.

Intet nyt

Bodil

2i

Velkomst ambassadør:
- Er der kendskab til nye tilflyttere?
(i så fald skal info sendes per sms
til Søren, inden eller efter mødet)
- Møde med ambassadører: Peter,
Erik og Sophy – og Dee, Dorthe og
Søren

Snarest – Søren indkalder

Søren
(Peter Hell)

2j

Borgerhenvendelser:
1. Hundepose-skilte til
skraldespande
Der gøres opmærksom på dem til
GF, samt de ligges på bordene så
man kan tage med hjem
2. Skilt for sogneparken – afventer
svar fra ”park-damerne” om
hvilket skilt det skal være.
3. Frivillig database
Tages op på ”Parat-til-start”
mødet d. 28.03.22

Dorthe

2k

2l

Affaldsdag – arrangeres hvert forår
Søndag d. 3. april 2022 kl. 10-13
Hvem kan deltage?

Dorthe
Marie, Ursula, Søren, Bodil,

Forplejning?

Der aftales nærmere i vores
messenger gruppe mht. kaffe,
kage, køb af drikkevarer mv.

Affaldsposer?

Da arrangementet er tilmeldt
”Affaldsindsamlingen 2022” vil
vi modtage affaldsposer mv. –
forhåbentlig inden dagen..
Alternativt må vi indkøbe nogle.

Ruter?

Der skal ikke indsamles affald på
Røjklitvej da denne strækning er
en del af
Naturfredningsforeningens
ruter (se evt.
affaldsindsamlingen.dk)
Vejene fordeles på dagen

Vejstriber ved svinget på
Røjklitvej/Klostervej

Reminder på ”Alle os i Kloster”
og på GF
Intet nyt

Dorthe

Vi venter på at det bliver 10 grader
2m

Baggersvej/Surfspot
Per Høgh er ikke vendt tilbage, men har
lovet det i denne eller næste uge

Dorthe kontakter Per!

Dorthe/Carsten

2n

Frivilligfest
Afholdes til efteråret (dato aftales senere)
Det skal være en eftermiddag/aften så alle
har chancen for at deltage

Intet nyt

Dorthe

2o

Nyt navn til foreningen?
Forslag til vedtægtsændring fremsendes
inden mødet på tirsdag.
Hvem vil fremlægge på GF?

3. Fuldført
3a
Delebil/byensbil til Kloster
Der er d. 03.03.22 kommet en prisstigning
pga. de forhøjede brændstofpriser.

Dorthe
Forslag til ændring er modtaget.

Marie fremlægger vores
begrundelse for ændringen
Er nu steget til 2,90 kr.
Medlemmer af ”Byens Bil”

Dorthe

Kilometerprisen bliver hævet fra 2,70 kr.,
pr. km til 2,80 kr.
Den har været ok udlejet det sidste år, dog
lidt i underkanten af hvad det ses i andre
byer. Der er primært to brugere af bilen.

modtager disse informationer
direkte.

3b

Bykort/oversigtskort til Kloster

Intet nyt

Søren/Dee

4a

4. Faste
Bosætningsarbejdet/Helhedsplan:

”Parat til Start” møde den
28.3.22 kl. 17-20 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter.
Der vil helhedsplanen blive
”overdraget”. Annemarie Bøgh
vil gennemgå planen og der vil
blive nedsat arbejdsgrupper
Der er ”for-møde” med RKSK

Dorthe

4b

LAG:

Intet nyt

Dorthe

4c

LDR:

Marie

4d

Sognebladet:

Første fysiske møde er afholdt.
Næste møde er aftalt til
23.3.2022.
Bjarne Christensen,
Landdistriktskoordinator, er
inviteret til ”Parat til Start”
møde.
Fin udgave af Sognebladet er
netop udsendt.

4e

4f

Loppemarked:
Der er ved hjælp af Affald og Genbrug,
kommet en ny container på
genbrugspladsen og den gamle har RKSK
skrottet.
Loppemarkedet startes op igen efter
påske.
Flagallé:

4g

4h

Bodil

Dee
Ikke nyt udover

Søren (Peter)

Julebelysning:

Søren kontakter Svend mht. om
flagstængerne skal op til påske.
Intet nyt

Grønne områder:
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads,
Sogneparken
- Græsslåning af rabatter
- Den nye rundkørsel (Dorthe)

Dorthe undersøger om vi kan få
blomsterstriber ved rundkørsel.
Græsslåning af rabatter sættes i
bero, indtil nærmere info følger
(Carsten kontakter Mikkel Frich)

Dan, Carsten

Dan, Carsten

Ragna Tangs Plads:
Den store sten skal flyttes
engang. Dorthe snakker med
beboerne og trækker på
frivillige kræfter til at reetablere
Belægningen
4i

Søge midler:
- Nogle aktuelle?

Intet nyt

Alle

4j

HIMS og infoskærme:

Intet nyt

Dorthe

4k

Hjemmesiden – aktuelt

Leder fra side 2 er sat på
hjemmesiden. Ursula kommer
med på Ivan Schmidts sidelinje
efter Generalforsamlingen med
henblik på at overtage
Webmaster funktionen

Dorthe

5.

Evt.

6.

Næste møde(r):
Fælles GF 25.03.2022 kl. 17.00
Alle møder starter kl. 19.00 og slutter kl.
21.00 – i forårs- og sommerperioden
afholdes nogle af møderne udenfor på én
af vores mange skønne steder i området.
Ovenstående datoer ligger FAST – det er
selvfølgelig okay at melde fra til et møde,
men skriv dem venligst i din kalender
Vi kører ”løbende” ugedage for at
tilgodese alle.

Dorthe

_____________________________
Formand: Dorthe Krogsgaard

_________________________________
Næstformand: Marie Busch Nielsen

_____________________________
Sekretær: Dee Berger

_________________________________
Kasserer: Søren Plauborg Pedersen

_____________________________
Medlem: Bodil Hindsholm Hansen

_________________________________
Medlem: Dan Søgaard

_____________________________
Medlem: Carsten Grønne
Suppleant:
Suppleant:

Tom Poulsgaard
Ursula Bækkegaard

