Referat bestyrelsesmøde
Mandag d. 7. februar 2022 kl. 19.00-21.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter
Deltagere: Carsten, Bodil, Dan, Dee, Dorthe, Marie, Søren, Tom, Ursula
Afbud: Søren
Fraværende:
Ordstyrer: Marie
Referent: Dee
1. Administrativ/organisatorisk

Punkt

Beskrivelse af punkt

Referat

Tovholder

1a

Referat sidste møde:
Godkendelse af referat – Dee udskriver
referatet fra de sidste on-line møder og de
underskrives

OBS
Mødet i November var aflyst
pga valgmøde.

Dorthe

1b

Økonomi

Pga corona situationen blev der
igen holdt on-line møde.
De vil blive underskrevet d. 8.3.
DD: DKR. 158.219,67

1c

Familiekontingent
Forslag til vedtægtsændring fremlægges

Dorthe sender forslag ud inden
næste møde.

1d

Generalforsamling 2022
Afholdes fælles med Dagli´Brugsen, HGU
og HIK d. 25.03.22 kl. 17.00 i Holmsland
Idræts- og Kulturcenter

”Året”s Holmboer (hvert 2. år)
Er udpeget af en enig
bestyrelse.

På valg er:
Fra bestyrelsen:
Dee Berger (villig til genvalg)
Dan Søgaard
Bodil Hindsholm Hansen (villig til genvalg)
Dorthe Krogsgaard (villig til genvalg)

Dorthe

Dorthe

Søren skal find prisen på sidste
gave.
Dee organiserer gaven

Bestyrelsessuppleanter:
Tom Poulsgaard (villig til genvalg)
Ursula Bækkegaard (villig til genvalg)

Forslag til valg næste gang
(2024):
Fra 2024 bliver det en mulighed
for alle at komme med forslag
til Årets Holmbo.

Revisorer:
Kirstine Aarup
Lone Johansen

.

Revisorsuppleant:

Søren

Thomas Hansen
I vores vedtægter står der ikke noget om
hvor ofte revisorer er på valg.
Forslag til vedtægtsændringer fremlægges
Forberedende møde med
formænd/repræsentant fra de andre
foreninger

2.

Løbende og Ny

2a

Trafikforholdene på Søndervig Landevej:

Intet nyt

Dorthe

2b

Projekt SPANGEN:

Der er møde d. 10.3.

Dorthe/Søren

2c

Det blå Trail (langs Vonå):

Intet nyt

Marie

2d

”Velkommen her”:

Skal udgå af dagsorden
fremover

Bodil/Dee

Dee skriver til Bodil vedr. sidste
materiale, er hun kommet af
med det hele?

2e

Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster):

Diskussion vedr. cykelsti på
Lodbjergvej/eller få lavet striber
(2minus 1 vej).
Der undersøges for erfaringer
fra andre steder.

Marie/Dan/Tom

2f

Fælles arrangementer:
Møde med HIK og HGU arrangeres efter

Red Barnet vil gerne give 10.000
Kr. til et foredrag om bl.a.

Ursula/Dorthe

GF

mobning/sikker chat, hvis
Sogneforeningen stiller lokaler
til rådighed. (Hallen koster Dkr.
5.000 for leje)
Ursula tager fat i hallen for
dato, onsdag 1.6.
og checker om hallen er ledig,
samt om der er andre
arrangementer den dag. (det er
international børnedag)
Forslag:
Pris pp. 75, inkl. Kaffe og kage
foredragsholder koster ca. 510.000

arr2g

Naturens dag:
11. september 2022

Depositum betalt for telt
Indkalder til møde midt i marts

Dorthe/Dee

2h

Sankt Hans:

Søren

2i

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

Bodil

2j

Velkomst ambassadør:

Søren
Intet kendskab til nye tilflyttere.

-

-

2k

Er der kendskab til nye tilflyttere?
(i så fald skal info sendes per sms
til Søren, inden eller efter mødet)
Indkaldelse til møde mellem:
Søren, Dorthe, Dee, Peter, Erik og
Sophy

Møde med ambassadørerne har
endnu ikke fundet sted pga
Corona.

Borgerhenvendelser:
1. Evaluering vedr. Shuttle busserne
fra kommunen
2. Hundeposer til skraldespande
3. Skilt for sogneparken – afventer
svar fra ”park-damerne” om
hvilket skilt det skal være.
4. Frivillig database
Tages op på ”Parat-til-start”
mødet i marts. Er en overordnet
database stadigvæk nødvendig?

Intet nyt

Dorthe

Vi gør opmærksom på
dem/lægger dem frem til
generalforsamlingen

Dorthe

Dee/Dorthe
Intet nyt

2l

Affaldsdag – arrangeres hvert forår
Søndag d. 3. april – HIMS er udsendt

Hims er sendt ud.
Arrangementet er også slået op
på Danmarks Naturfrednings
forening.

Dorthe

2m

Vejstriber ved svinget på
Røjklitvej/Klostervej
Vi venter på at det bliver 10 grader

2n

Baggersvej/Surfspot
Per Høgh vender tilbage med et bud på
det videre forløb.

2o

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

Dorthe

2p

Nyt navn til foreningen?
31 personer kom med forslag og der er
fundet en vinder af konkurrencen som har
fået besked
Der er afholdt et møde i bestyrelsen for at
blive enige om hvilket navn vi vil foreslå
generalforsamlingen.
Der skal på GF være 2/3 stemmer for at
ændre et navn. Der skal laves opslag om
navnet for at få folk til at deltage på GF
Når navnet er godkendt, vil der blive sat
en konkurrence i gang vedr. nyt logo.

Dorthe

Dorthe

Dorthe har prøvet at kontakte
ham
Prøver igen

Dorthe/Carsten

Navn er fundet som vil blive
forelagt Generalforsamlingen.
Der vil blive sendt rundskrivelse
ud til FB og HIMS , med
opfordring til at møde op for at
kunne stemme. (Hvis man er
medlem).

2q
3. Fuldført
3a
Delebil/byensbil til Kloster
På en HIMS d. 21.11.20 er der udsendt at
byens bil er kommet til Kloster.
Arne/Byens Bil kontaktes for at få en
opdatering på brug af bilen siden start.
3b
Bykort/oversigtskort til Kloster
4. Faste
4a
Bosætningsarbejdet/Helhedsplan:
Referat fra møde sendt til bestyrelsen.
Der afholdes et møde for interessenter i
Kloster Syd, samt bosætningsudvalget d.
8/2 og der er møde i ambassadørgruppen
d. 9/2
Forskønnelsesudvalget holder møde 1.

Intet nyt

Dorthe

Søren/Dee

Dato for klar parat start
Møde: 28.3.
Dee ringer til Mads (kontakt til
forsyning og kommunen) for at
få tidsfrist vedr. Klostervej

Dorthe

februar ang. belægning mv på Klostervej –
dette er MEGET aktuelt og haster ”lidt”
”Parat-til-start” stormøde i marts: HJ
arbejder med at få en dato fra RKSK
(Anne-Marie Bøgh m.fl.)
4b

LAG:

4c

LDR:
Referat fra konstituerende møde d. 17/1.

4d

Sognebladet:
Deadline d. 14.02.22
Regnskab + formandens beretning skal
sendes til bladudvalget

4e

Loppemarked:
Dorthe er i dialog med Genbrug og
Affald/Dan Thomsen. Han har været ude
og se containeren og vil forsøge at finde
en erstatning, hvilket dog er svært. Han
mener (heller ikke) at det kan gøres med
en presenning – spurgte til om jeg/vi
havde kendskab til et skur eller andet der
kunne bruges…..(Dorthe)

Intet nyt

Dorthe
Marie

Dorthe sender
formandsberetning ud til
bestyrelsen.

Bodil

Dorthe/Alle
Der er mange tiltag i gang vedr.
forskellige løsninger. Både mht.
til ny presenning, leje af
container og køb a brugt.
Carsten undersøger pris for ny
presenning.
Dee skriver til Bodil vedr.
åbningstider/opstart
Intet nyt

4f

Flagallé:

4g

Julebelysning:

4h

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

4i

Søge midler:
- Nogle aktuelle?

Alle

4j

HIMS og infoskærme:
Forslag fra ”redaktionen”: ny tekst under
HIMS ændres når et evt. nyt navn til
Sogneforening er på plads

Dorthe

4k

Hjemmesiden – aktuelt

Søren (Peter)
Dan, Carsten

Hvor mange rabatter skal sås
til? Vi går i tankeboksen til
næste gang.
Dorthe undersøger hvad der
skal ske med trekanten ved
rundkørslen.

Dan, Carsten

Intet nyt

Bodil

5.

Evt.

Skal have nyt punkt på
dagsorden vedr. kloakering

_____________________________
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

Næste møde: 8. marts 2022

Dorthe

