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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 

 

 

Fremmødte: Iver Poulsen, Tage Rasmussen, Marianne Dideriksen, Christian Holm Nielsen, 

 Bjarne Vogt, Kresten Bundgaard, Viggo Kofod 

 

Gæster: Susanne Larsen, Line Lea (Udvalg for Frederiksberg Legeplads) 

 

Dagsorden for mødet er: 

 

1) sag nr.: 10-017: Frederiksberg Legeplads. Forældregruppen indbydes til møde med bestyrel-

sen vedr. legepladsens fremtid med følgende emner: 

• Udvalg under Holmsland Sogneforening 

• Økonomi – ansøgning til Holmsland Sogneforening 

• Tidsramme for projektets gennemførsel 

2) Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra bestyrelsesmødet 3. ju-

ni 2010 

3) sag nr.: 10-001:  Da det er besluttet at gemme bestyrelsesprotokoller og referater fra tidligere 

bestyrelsesmøderne i Sognearkivet, skal alle tidligere referater indsamles, det vil sige fra for-

eningens start og op til seneste generalforsamling. Materialet kan/skal afleveres til sekretær 

Viggo Kofod. 

4) 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 – ikrafttrædelse af ny aftale 

• sag nr.: 10-009:  Flag-allé – Forslag til udvidet brug af arrangementet 

• 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 – Forslag fra kommunen 

• sag nr.: 10-019:  Grusstier i Kloster by og ud til Vonå Engbro – ejerforhold, tilstand 

    og belægning 

• sag nr.: 10-020:  Pris til årets holmbo. Rammer og begrundelser for tildeling o.l. 

• sag nr.: 10-021:  Færdsel over Vonå Engbro 

• sag nr.: 10-022:  Fælles generalforsamling 

5) Eventuelt 
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Ad. 1: sag nr.: 10-017: Frederiksberg Legeplads. 

 Forældregruppen ved Susanne Larsen er mødt frem sammen med Line Lea. Det tredje med-

lem Louise Lodberg var forhindret. Bestyrelsen og gruppen præsenterer sig for hinanden.  

o Udvalget foreslås nedsat og kaldes ”Legepladsudvalget” og oprettes med egen økono-

mi/bankkonto. 

o Der er indsendt en ansøgning til LAG på ca. kr. 26.000. Man afventer at søge hos andre 

fonde indtil tilhørsforholdene er fastlagte. Det samlede beløb, som man forventer at 

skulle bruge for at etablere en ny legeplads er kr. 70.000 

o Placeringen af den nye Kloster Legeplads bliver i den NV-lige hjørne af området øst for 

HIK Centeret, hvor der er etableret en hoppepude og en beachvolley bane. Der er øn-

sket et areal på ca. 70 m2 og der er aftalt en 5-års tilladelse til at være på arealet. HIK 

må dog fremkomme med en skitse over placeringen på arealet samt aftalen på skrift, så-

ledes der ikke senere kan opstå misforståelser om aftalen. 

o Udvalget har fortsat en aftale om leje af området på Frederiksberg underskrevet af 

Kommunen for endnu 4 år. 

o Mht. Skt. Hans-bål ved legepladsen på Frederiksberg, så vil man forsøge at få arrange-

mentet op at stå igen, men med nye aktører. 

 

 Bestyrelsen godkender det nye udvalg. Der er en positiv indstilling til at yde tilskud, når der 

 er bedre overblik over økonomien. 

 

Ad. 2: Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til det udsendte referat og den skriftlige kopi blev 

underskrevet af bestyrelsen 

 

Ad. 3:  sag nr.: 10-001: Kresten Bundgaard afleverer gamle foreningsprotokoller fra 2005 og op til 

seneste generalforsamling. Tage Rasmussen har materiale liggende fra foreningens start og 

op til 2005. Dette vil blive afleveret ved næste møde, således det alt sammen kan blive gemt i 

Sognearkivet. 

 

Ad. 4:  Gennemgang af punkter fra forrige møde: 

 sag nr.: 10-003:  Foreningens økonomi : Saldoen i Holmsland Sogneforenings kasse er pr. 

dags dato kr. 94.041,37. Abonnement på ”Landsbynyt” udgår. 

 

 sag nr.: 10-005:  Iver Poulsens vedr. LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune : Der er intet nyt. 

  

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

 Kommunen har nedlagt deres Landdistriktskonsulent samt afvist et forslag omdannelse af et 

 lokalt Landdistriktsforum. Dette kunne betyde en nedprioritering af landdistrikterne, som vi står 

 uforstående overfor. Der mangler svar fra kommunens økonomiudvalg på, hvad årsagen er. 

 

 sag nr.: 10-007:  Holmsland Sogneblad : Marianne Dideriksen og Iver Poulsen har haft mø-

de med Poul Lyng og forholdene er nu afklaret. Arbejdsopgaverne som ansvarshavende re-

daktør er dog ikke så mange som først antaget. Redaktionsudvalget skal selv finde stof til 

bladet. Tage Rasmussen står for annoncer fra annoncørerne i bladet.  
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 Redaktionsudvalget bør kende stoffet før bladet sendes til trykkeriet og det besluttes, at Iver 

Poulsen læser korrektur. 

 sag nr.: 10-008:  Foreningens hjemmesider – ikrafttrædelse af ny aftale: Aftalen om sam-

menlægning af de 2 hjemmesider skulle være trådt ikraft. Der er endnu ikke lavet en skriftlig 

aftale med web-design firmaet. Det skal laves og kopi sendes til sekretæren. Kresten Bund-

gaard tager opgaven. 

 

 sag nr.: 10-009:  Flag-allé : Forslag om udvidet brug af flag-allè arrangementet fremlagt. Det 

har dog i år været benyttet mange gange i forhold til sidste år. Forslaget forkastes grundet de 

få personer, der står for arbejdet. Der kan gives støtte til et forslag om: 

o Opsætning af faste stænger ved indkørsel til Bandsbyvej så HIK selv kan opsætte flar 

ved deres arrangementer. 

o HIK kan selv opsætte flag-allè fra hovedvejen ved arrangementer, hvis de selv skaffer 

folk til opgaven, evt. fra deres ”Frivilligheds-bank”. 

 

 sag nr.: 10-010:  Loppemarked : Ringkøbing Garden vil afholde Loppemarked den 25. sep-

tember. Foreningens ”Loppe-folk” kontaktes og mere herom ved næste møde. 

 

 sag nr.: 10-011:  Sogneparken – affaldsstativer : Affaldsstativerne bestilles af Bjarne Vogt, 

som også laver de 2 stk. stativer, der skal bruges. Prisen vil ligge på ca. kr. 1.000 pr. stk. 

 

 sag nr.: 10-012:  Julebelysningen : Stærkstrømsbekendtgørelsens nye regler betyder, at der 

skal HPFI beskyttelse foran julebelysningsophæng. Kommunen har tilbudt at dække en del af 

udgifterne og Julebelysningsudvalget har bestilt etablering af juletræ og 35 stk. udsmyk-

ningsenheder. Der er dog ikke modtaget faktura fra Kommunen endnu. Udvalget følger op på 

sagen.  

 

 sag nr.: 10-013:  Kommuneplanen er iflg. Iver Poulsens forsinket og vil tidligst blive fær-

digbehandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober – november 2010.  

 

 sag nr.: 10-014:  Kloster Bys udvikling : Holmsland Sogneforening vil ikke starte noget op, 

før områdets lokalplaner er vedtaget.  

 

 sag nr.: 10-015:  Forsamlingshusgrunden : Holmsland Sogneforening vil blive inviteret til 

møde med Planafdelingen vedr. forslag til brug af området. Iver Poulsen og Næstformand 

Christian H. Nielsen deltager. 

 

sag nr.: 10-019:  Grusstier i Kloster by og ud til Vonå Engbro – ejerforhold, tilstand og be-

lægning: Tage Rasmussen kan oplyse, at såvel broen som vejene på begge sider er kommu-

nalt ejet. Der er flere mulige løsninger på at forbedre vejene til fordel for især cyklister efter 

at der er blevet etableret den nye møllepark. 

Det kunne være: 

o Jævning af grusvejene for store sten og udlægning af stenmel, så de er til at færdes 

på med cykel. 
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o Få vejene belagt med en gang ”Husmandsasfalt” 

o Få pålagt en rigtig asfaltbelægning nu hvor vejene er blevet udvidet og forstærket. 

 Grussti i Kloster by samt cykelsti til Hovedvejen: Her skal der indsendes klager til Kommu

 nen over manglende vedligehold og klipning. Viggo Kofod tager opgaven. 

  

 sag nr.: 10-020:  Pris til årets Holmbo. Rammer og begrundelser for tildeling o.l.: Kresten 

Bundgaard udleverer et forslag, som drøftes ved næste møde. 

 

 sag nr.: 10-021:  Færdsel over Vonå Engbro: Der er blevet opsat en pullert på østsiden af 

broen, så al bilkørsel ikke kan forekomme. Fra vestsiden er der en naturlig forhindring for 

adgang for biler. 

 Skuret ved broen er beskadiget, idet taget er blevet utæt pga. en manglende bræt. Da Sogne-

foreningen har vedligeholdelsen af skuret udpeges Bjarne Vogt til at få skuret repareret. 

 

 sag nr.: 10-022:  Fælles generalforsamling:  Iver Poulsen laver udkast til en mail til udsendelse 

 til alle foreninger i området vedr. afholdelse af en fælles generalforsamling. Herefter kan hver 

 enkelt forening så melde tilbage om de ønsker at være med eller måske høre nærmere omkring 

 konceptet. 

 

Ad. 5: Eventuelt: 

 Ingen nye punkter.  

 

Næste møde er fastlagt til: 

Mandag den 7. september 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 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Næstformand Chr. Holm Nielsen  Medlem Bjarne Vogt 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Kasserer Tage Rasmussen   Medlem Kresten Bundgaard 

 


