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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 
 
 
Fremmødte: Iver Poulsen, Tage Rasmussen, Marianne Dideriksen, Kresten Bundgaard, 

Viggo Kofod 
 
Fraværende: Christian Holm Nielsen, Bjarne Vogt, 
 

Dagsorden for mødet er: 
1) Gennemgang af det udsendte referat fra bestyrelsesmødet 6.maj 2010 
2) Kommentarer/godkendelse af referatet 
3) Gennemgang af punkter fra forrige møde: 

• sag nr.: 10-003:  Foreningens økonomi. 
• sag nr.: 10-005:  Iver Poulsen vedr. LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune 
• sag nr.: 10-006:  Foreningens kontakt til Landdistriktsrådet 
• sag nr.: 10-007:  Holmsland Sogneblad – Marianne Dideriksen 
• sag nr.: 10-008:  Foreningens hjemmesider – Tage Rasmussen 
• sag nr.: 10-009:  Flag-allé – Afløsere til opsætning og nedtagning 
• sag nr.: 10-010:  Loppemarked 
• sag nr.: 10-011:  Sogneparken – affaldsstativer 
• sag nr.: 10-012:  Julebelysningen – Kresten Bundgaard 
• sag nr.: 10-013:  Kommuneplanen for sager, der vedrører Holmsland 
• sag nr.: 10-014:  Kloster Bys udvikling - gennem LAG - Iver Poulsen 
• sag nr.: 10-015:  Forsamlingshusgrunden – Udnyttelse – mindeplads 
• sag nr.: 10-017:  Frederiksberg Legeplads. 
• sag nr.: 10-018:  Toiletforhold i Søndervig 
• sag nr.: 10-019:  Grusstier i Kloster by og ud til Vonå Engbro 

4) Pris til årets holmbo. (Ildsjæl, frivillig indsats, foreningsarbejde o.l.)  
5) Eventuel 

 
Ad. 1: Referatet blev udsendt 2 gange, da der i første omgang var faldet et punkt ud vedr. Frederiks-

berg Legeplads. 
 
Ad. 2:  sag nr.: 10-001: Referaterne blev underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Der 

er ikke taget yderligere skridt til at få gemt bestyrelsesprotokoller og referater fra de tidligere 
bestyrelsesmøder i Sognearkivet. 

 
Ad. 3:  sag nr.: 10-002: Mødedatoer : Formanden har undersøgt mulighederne og vender tilbage 

som følger: Forslag til mødedatoer som behandles endelig færdig på mødet d. 3.6. Datoerne 
går på skift mellem de første 4 dage i ugen da alle ikke kan torsdag. 

 Forslag til møder: 9.8. - 7.9. - 6.10. - 4.11. godkendes. 
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 sag nr.: 10-003:  Foreningens økonomi : Saldoen i Holmsland Sogneforenings kasse er fort-
sat ca. kr. 106.000. 

 
 sag nr.: 10-005:  Iver Poulsens vedr. LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune : På konstitue-

ringsmødet blev posterne fordelt. Se nærmere under hjemmesiden www.lag.RkSk.dk.  På 
mødet blev der justeret lidt på regler og retningslinier for tildeling af støtte og der blev afvist 
et forslag om at undlade at give støtte til formål, som vedrører turismen på Tangen. 

  

 Blandt ansøgninger med frist inden 15. maj er der også en ansøgning fra Frederiksberg Lege-
plads til renovering af legepladsen. 

 
 sag nr.: 10-006:  Viggo Kofod vedr. Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune : På 

konstitueringsmøde i Kloster den 31. maj blev posterne fordelt som følger: 
 Valg af formand. Erik Poulsen blev genvalgt 

Valg af næstformand. Steen Køhler blev valgt 
Valg af sekretær. Niels linde Nielsen blev genvalgt 
Valg af kasserer. Jørn Dalgaard blev genvalgt 
Øvrige medlemmer er Viggo Kofod samt evt. en medlem fra den sydlige del af kommunen. 
Der var ingen konkrete forslag. Punktet står åben indtil landdistrikt-syd har holdt møde i 
september. 

Der var til ansøgningsfristen 31. maj 2010 indsendt 4 ansøgninger til midler under Kick-start 
puljen. Holmsland Sogneforening havde indsendt en ansøgning på kr. 50.000 til igangsætning af 
en udviklingsplan for Kloster samt til renovering af Frederiksberg Legeplads med halvdelen til 
hver. 
Der blev givet tilsagn om tilskud til en udviklingsplan for Kloster by, hvis den laves som et ek-
sempelprojekt og således den kan indgå i som lokalplan i kommuneplanen med max. Kr. 15.000 
til ekstern bistand. 

 
 sag nr.: 10-007:  Holmsland Sogneblad : Marianne Dideriksen har siddet og afventet en af-

talt kontakt fra Poul Lyng og iflg. Tage Rasmussen har Poul Lyng afventet et opkald fra Ma-
rianne, så derfor er der ikke sket nogen udveksling af redaktørjobbet endnu. Tage Rasmussen 
vil på sigt også løses fra opgaven med at varetage kontakten til annonce-sponsorerne. 

 Det blev aftalt, at Iver Poulsen og Marianne Dideriksen tager et møde med Poul Lyng og 
Bladudvalget. 

 Redaktionsudvalget bør kende stoffet før bladet sendes til trykkeriet. Tilsendt materiale rettes 
ikke, men retursendes for rettelser, hvis der er behov herfor. 

 
 sag nr.: 10-008:  Foreningens hjemmesider : de to hjemmesiden ”Holmsland” og ”Holms-

land Sogneforening” slås sammen til én hjemmeside www.Holmsland.dk, hvor Sognefor-
eningen så oprettes som et menupunkt. 

 Det er besluttet, at referater fra foreningens bestyrelsesmøder lægges ud på hjemmesiden i 
pdf-format. 
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 sag nr.: 10-009:  Flag-allé : Marianne Dideriksen oplyser, at der i 2009 kun har været opsat 
flag-alle’ 2 gange og at der i 2010 indtil nu også kun har været 2 opsætninger. Dermed er der 
måske ikke et stort behov for afløsere her og nu. Det aftaltes, at der på hjemmesiden søges 
efter personer, som vil hjælpe til med at passe opgaven. 

  
 sag nr.: 10-010:  Loppemarked : der er intet nyt. 
 

 sag nr.: 10-011:  Sogneparken : materiale vedr. stativerne til Sogneparken har Tage Rasmus-
sen endnu ikke modtaget. Affaldsstativerne laves muligvis på Vodbinderiet i Hvide Sande. 

 
  sag nr.: 10-012:  Julebelysningen : sagen kører og der vil komme nogle forslag frem, når 

man har vurderet de forskellige muligheder. Der vil også blive kigget efter en løsning med 
diode-lamper. Kresten Bundgaard vil komme med de forskellige muligheder til et møde, så 
vi kan tage stilling til mulighederne ved selvsyn. 

 
 sag nr.: 10-013:  Kommuneplanen vil iflg. Iver Poulsens seneste informationer næppe blive 

færdigbehandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen inden Sommerferien. Fra kommunens 
side mener man, at der er udlagt tilstrækkeligt med areal til de næste 5 år. Ifølge Kommunens 
information er der 5 kommunalt udstykkede grunde til salg i Kloster og ingen erhvervsgrun-
de.  

 
 sag nr.: 10-014:  Kloster Bys udvikling : med henvisning til Landdistriktsrådets betingede 

tilskud til ekstern assistance til et udviklingsprojekt som et ”eksempel-projekt” skal der laves 
en del forundersøgelser. Der skulle være nogle eksempler under Kolding Kommune og Vor-
god/Barde-planen kan måske give nogle brugbare eksempler på, hvorledes sagen skal gribes 
an.  

 Der er enighed om, at vi skal prøve at lave et oplæg klar til september – oktober til forelæg-
gelse på et offentlig møde i Holmsland Idræts- og Kulturcenter.. 

 

 sag nr.: 10-015:  Forsamlingshusgrunden : Iver Poulsen har haft kontakt til Kommunen og 
der er lovet et udkast fra Planafdelingen med placering af nogle almen-nyttige boliger i Klo-
ster. Forsamlingshusgrunden kan også give plads for en mindeplads for Ragna Tang. 

 
 sag nr.: 10-017:  Frederiksberg Legeplads : Iver Poulsen har haft kontakt med forældregrup-

pen omkring legepladsen og har været inde omkring deres ansøgning til LAG om støtte til 
renovering af legepladsen. 

 Forældregruppen inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde for at drøfte Frederiksberg 
Legeplads’ fremtid.  

 
 sag nr.: 10-018:  Toiletforhold i Søndervig : Iver Poulsen har været i kontakt med Søndervig 
og ifølge deres svar, er toilettet oppe i klitten kun åben i sommerperioden. Toilettet ved gril-
len skal være åben hele året rundt. 
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 sag nr.: 10-019:  Grusstier i Kloster by og ud til Von-åen bro : Tage Rasmussen vil undersø-
ge, om vejene på de to sider af broen er private eller komunale. Når dette er fastlagt kan vi 
finde ud af, hvordan vi kan få dem belagt med stenmel, så de er til at færdes på med cykel. 

  
Ad. 4: Skal man have en ”Årets Holmbo” på Holmsland : Kresten Bundgaard vil lave et forslag til 

rammer og  begrundelser for tildeling af titlen. 
 Udnævnelsen kan ske på foreningens generalforsamling.  
 
Ad. 5: Eventuelt: 

o Iver Poulsen har modtaget en skrivelse fra Frederiksberg Legeplads umiddelbart før 
dette møde. Den vil blive behandlet på næste møde. 

o Tage Rasmussen har fået oplyst, at der i 4-hjuls trækkere køres over Vonå-Engbro. 
Dette er broen ikke beregnet til og det er til fare for eventuelle fodgængere og cykli-
ster og må stoppes.  
Tage Rasmussen kontakter Vej og Park afdelingen hos Kommunen for at få etableret 
en midterstolpe i begge ender, således denne trafik stoppes. 

o Iver Poulsen har fået et forslag om afholdelse af fælles generalforsamlinger for områ-
dets forskellige foreninger, hvor hver forening på forhånd har lagt deres beretning ud 
på nettet og tiden bruges så til spisning. Der skal dog fortsat være mulighed for at stil-
le spørgsmål. Mogens Balleby fra Grønbjerg vil gerne komme og fortælle om erfarin-
ger med den form for generalforsamling. 

 
Næste møde blev fastlagt til: 
Mandag den 9. august 2010 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i foreningslokalet. 

Mødeindkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse. 
 
Referat givet af: 
Viggo Kofod 
 
Referatet godkendt: 
 
 
______________________________________ _____________________________________ 
 Formand Iver Poulsen   Medlem Marianne Dideriksen 
 
______________________________________ _____________________________________ 
 Kasserer Tage Rasmussen   Medlem Kresten Bundgaard 
 


