Referat bestyrelsesmøde
Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 19.00-21.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter (lokalet bag cafeteriet)
Deltagere: Bodil, Carsten, Dan, Dee, Dorthe, Marie, Tom, Ursula
Afbud: Søren
Fraværende:
Ordstyrer: Marie
Referent: Dee
1. Administrativ/organisatorisk

Punkt

Beskrivelse af punkt

Referat/yderligere bemærkninger

Tovholder

1a

Referat sidste møde:
Godkendelse af referat, samt tjek om alle
tidligere referater er underskrevet (Dee)

Godkendt og underskrevet,
(Søren mangler)

Dorthe

1b

Økonomi
Saldo pr. 07.10.2021: 249.426,26
Foreløbigt regnskab for Naturens Dag er
vedhæftet, samt oversigt over
overskud/underskud alle år (se ønske om
drøftelse under pkt 2g)

Ingen bemærkninger

Dorthe

1c

Familiekontingent
Skal vi ha et familiekontingent?

Generel en god ide, model skal
Tom
udvikles. Tages op på næste
møde. Det skal forelægges og
godkendes af generalforsamlingen

1d
2.

Løbende og Ny

2a

Trafikforholdene på Søndervig Landevej:
Rundkørsel er godt i gang med at blive
etableret.

Intet at bemærke

Dorthe

2b

Projekt SPANGEN:
Ønske om ekstra bræt under broen
(kajakker ”smutter” ind under broen når
der er lavt vand) Ringkøbing Roklub skal
spørges mht. økonomisk deltagelse ved
etablering af dette. (Dorthe tager sig af
dette pkt)

Badestige vil blive etableret til
forår 2022. (Dorthe har snakket
med Sportsfiskerforeningen og
HGU om det skal laves nu, da der
er nogle få vinterbadere der
dagligt bruger det – Dorthe følger
op på dette)

Dorthe/Søren

2c

Det blå Trail (langs Vonå):

Mundtligt referat fra mødet

Marie

2d

”Velkommen her”:
Skærmen/tavlen i Centeret er købt af
Sogneforeningen. Vi afventer ny
halbestyrer og ser om han/hun har ideer
til integration hvor skærmen kan
anvendes. (Tina starter 15. oktober – hun
kontaktes kort efter opstart)

Ok

Bodil/Dee

2e

Stisystemet (fra Lodberghede til
Kloster):

Intet nyt

Marie/Dan

2f

Fælles arrangementer:

Intet nyt – Ursula og Dorthe tager
kontakt til de 2 andre foreninger.

Ursula/Dorthe

2g

Naturens dag:
Der er afholdt evalueringsmøde, hvor der
overvejet var positive tilbagemeldinger.
Det blev bestemt at vi holder fast i at
holde Naturens Dag 2. søndag i
september, velvidende at der er andre
arrangementer i kommunen samme dag
som tager nogle ”gæster” fra os. Der blev
også nævnt at vi jo skal være GLADE for
de der kommer, og acceptere at de unge
ikke har så meget interesse i at deltage i
ND.
Undertegnede har fået en del filer sendt
fra Bodil Schmidt til hjælp til
planlægningen af fremtidige
arrangementer.
Der undersøges et par emner til nye
personer der kan/vil hjælpe i
styregruppen. (Styregruppen består pt. af
Inger Iversen, Dee Berger og
undertegnede)
Der er MANGE der gerne vil være frivillige
på dagen.
Eneste forening der ikke umiddelbart
meldte sig på banen til at være med
næste år, var Ringkøbing
Sportsfiskerforening – de overvejer.
Esther Larsen gjorde opmærksom på at
der på et bestyrelsesmøde i
Sogneforeningen tilbage i 2017 er ført til
referat at foreningen vil støtte arbejde
med planering i Røjklit Havn med et

Dorthe

beløb. Dette er aldrig blevet gjort
Der er et forslag til at der oprettes en
separat bankkonto til Naturens Dag, så
det bliver mere overskueligt – også fra år
til år.

Dorthe kontakter Rasmus Bay
Nielsen desangående
Bliver gjort – Dorthe snakker med
Søren om det

Stig Sandal er kontaktet ang. trækfærgen
som står hos ham – denne skal bruges
næste år!
ND næste år: 11. september 2022

2h

Sankt Hans:

2i

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

2j

Velkomst ambassadør:
- Er der kendskab til nye tilflyttere?

2k

Borgerhenvendelser:

Intet nyt

Søren

Bodil

I så fald skal info sendes per sms
til Søren, inden eller efter mødet.

1. Efter mødet møde med
Ringkøbing-Skjern Forsyning er
ambassadørgruppen inviteret til
et møde tirsdag den 21.9.
Der er efterfølgende nedsat et
udvalg med Mads Jørgensen
(HSU) som kontaktperson som
har til opgave at holde kontakten
med RS Forsyning mht. omkørsler
i Kloster under arbejdet med
kloak separeringen.
2. Evaluering vedr. Shuttle busserne Dorthe vil tage en snak med
fra kommunen
Thomas Hansen (Søndervig
Centerforening) og ringer til
kommunen for evt. fælles
evaluering
3. Skilt: hundeposer til
skraldespande
4. Skilt for sogneparken

Søren
(Peter Hell)
Dorthe

Dorthe
Dorthe

2l

Affaldsdag – arrangeres hvert forår

Intet nyt

Dorthe

2m

Vejstriber ved svinget på
Røjklitvej/Klostervej

Intet nyt

Dorthe

2n

Baggersvej/Surfspot
renoveringsarbejdet

Poul Gregersen RKSK er kontaktet
og han tager sig af
renoveringsarbejdet af husene

Dorthe/Carsten

2o

Frivilligfest
Bodil Schmidt har henvendt sig ang. dette
og det er aftalt at hun skriver til ALLE de
frivillige og inviterer dem til smørrebrød i
Centeret en fredag middag (langt de
fleste er jo ikke længere på
arbejdsmarkedet). Smørrebrød og
drikkevarer købes i Centeret, ingen
betaling for leje af lokalet.
Sogneforeningen besluttede ved sidste
møde at vi betaler forplejningen. Det står
stadig ved magt
Kan dette koncept godkendes af
bestyrelsen?

2p

Ny udformning af dagsorden
Der ønskes en drøftelse om vi kan ændre
på dagsordenen til vores
bestyrelsesmøder?
Forslag: dagsorden udsendes i god tid og
de punkter man er sat på og har noget
der skal skrives til referat, så sendes det
til Dorthe senest dagen før et møde. Det
skrives i dagsordenen og vi kan komme
hurtigere igennem mødet

2q

Nyt navn til foreningen?
Hvordan gør vi det?

3a

3. Fuldført
Delebil/byensbil til Kloster

Dorthe
De frivillige er inviteret til fredag,
29.10. kl. 12

Konceptet er godkendt af
bestyrelsen, dog skal tidspunktet
overvejes for næste år
(arbejdende folk)
Dagsorden udsendes i god tid.
Den ansvarlige tovholder skal selv
tilføje det der skal på
dagsordenen/referatet. Derefter
sendes den tilbage til Dorthe,
senest dagen før et møde. Det
skrives i dagsordenen og vi kan
komme hurtigere igennem mødet.

Dorthe

Der er flertallet i bestyrelsen for
at få ændret navnet. Vi har forslag
til nyt navn, hvilket vil blive
forelagt generalforsamlingen. Når
navnet er godkendt, vil der blive
sat en konkurrence i gang vedr.
nyt logo og evt. slogan

Dorthe

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 og Intet at bemærke
Dee)

4. Faste
4a
Bosætningsarbejdet/Helhedsplan:
Der forsøges at få afholdt et møde med
erhvervsdrivende der ønsker/kommer til
at mangle boliger til deres medarbejdere.
Stauninghus vil gerne orientere dem ang.
muligheder på Pugflodsvej.
Et udvalg (med Holger Jensen i spidsen)
samarbejder med RS Forsyning så
Helhedsplanen tænkes ind i arbejdet med
at genetablere fortovene gennem Kloster.
Der holdes møder ”på kryds og tværs”
med forskellige mennesker: Brugsen med
Coop, lodsejere med evt. købere af
jorden, RS Forsyning osv. – en MASSE
mennesker er i gang og der er mange
bolde i luften, som (forhåbentlig) stille og
roligt bliver grebet før eller siden.

Søren

Dorthe

Et forespørgsel fra kommunen om
sogneforeningens holdning vedr.
bebyggelse af Johanne Høkers plads:

Det vil vi kraftig fraråde, da vi så
mister et åndehul med gamle
træer.

4b

LAG:

Intet nyt

Dorthe

4c

LDR:

Der er årsmøde d. 4.11 og
bestyrelsen deltager med 3
personer

Marie

4d

Sognebladet:
Vil HGU og Centerets bestyrelser
præsenteres i Sognebladet?
Vi kontakter den ene af de to formænd:
Mads Jørgensen (afklaring på dette?)

4e

Loppemarked:
Ny overdækning af containeren pga.
utæthed ønskes – har snakket med
Genbrugspladsen om det (afklaring på
dette?)

Bodil

OK, Mads vil gerne

Dee
Er under opklaring

4f

Flagallé:

Intet nyt

Søren (Peter)

4g

Julebelysning:

Planlægning er i gang

Dan, Carsten

4h

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

Intet nyt

Dan, Carsten

4i

Søge midler:
- Nogle aktuelle?

Nej

Alle

4j

HIMS og infoskærme:

HIMS kører – infoskærme kører
stadig IKKE optimalt.

Dorthe

4k

Hjemmesiden – aktuelt

Bliver opdateret når sognebladet
udkommer (November)

Bodil

5.

Evt.

Intet

6.

Næste møde(r):
Tirsdag d. 9. november 2021
Onsdag d. 8. december 2021
Torsdag d. 13. januar 2022
Mandag d. 7. februar 2022
Tirsdag d. 8. marts 2022
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.

_____________________________
Formand: Dorthe Krogsgaard

_________________________________
Næstformand: Marie Busch Nielsen

_____________________________
Sekretær: Dee Berger

_________________________________
Kasserer: Søren Plauborg Pedersen

_____________________________
Medlem: Bodil Hindsholm Hansen

_________________________________
Medlem: Dan Søgaard

_____________________________
Medlem: Carsten Grønne

