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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 
 
 
Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Viggo Kofod 
 
Fraværende: Marianne Dideriksen,  Bjarne Vogt, 
  

Dagsorden for mødet er: 
1) sag nr.: 10-011:  Sogneparken – affaldsstativer – Besigtigelse af en evt. beskæring af træer og 
  buske 
2) Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra bestyrelsesmødet 7. 
  september 2010 
3) Aktivitetskalender for Holmsland ! 
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 – skriftlig kontrakt af ny aftale samt tæller til en re
 gistrering af besøg. 
• sag nr.: 10-009:  Flag-allé 
a Brev til Holmsland Idræts og Kulturcenter 
b Oplæg til nye takster for flagleje. 
c Belønning til flag-sætterne 

• sag nr.: 10-010:  Loppemarked – Nyt fra Loppemarkedet den 25. september. 
• sag nr.: 10-012:  Julebelysningen – Nye forslag fra Kresten Bundgaard og Bjarne Vogt 
• 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.: 10-017:  Frederiksberg Legeplads. Info omkring legepladsens fremtid 
• sag nr.: 10-019:  Grusstier i Kloster by og ud til Vonå Engbro – ejerforhold, tilstand og be
 lægning 
• sag nr.: 10-020:  Pris til årets holmbo. Forslag til indlæg i Sognebladet. 
• sag nr.: 10-022:  Fælles generalforsamling 
5) Eventuelt 

 
Ad. 1: sag nr.: 10-011:  Sogneparken – affaldsstativer – Besigtigelse af en evt. beskæring af træer og 
 buske. På grund af regnvejr og dermed tidlig mørke blev besøget i Sogneparken aflyst og mødet 
 startede i Holmsland Idræts- og Kultur Center kl. 19.30. Der findes en lørdag formiddag til be
 sigtigelsen og Kresten Sørensen tages med på opgaven. 
Ad. 2: Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra bestyrelsesmødet 7. 

 september 2010. 
 Referatet blev godkendt og underskrevet af de fremmødte. 
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Ad. 3: Aktivitetskalender for Holmsland: 
  Viggo Kofod fremviste hjemmesider:  Lem/Højmark (www.6940.dk), Spjald (www.spjald.com), 
  Søndervig (www.sondervig.dk), Ølstrup (www.olstrup.dk) og Rækkermølle (www.rkmolle.dk). 
  Til bemærkninger har Søndervig en aktivitetskalender med 3 sprog, video og links, der virker le-
  vende og dækker hele året med aktiviteter med billede og info og det er jo en del af Holmsland og 
  vores hjemmeside har ikke en link til den.  
  Rækkermølles Hjemmeside er den meget opdaterede og aktuelle med mange oversigter og hen-
  visninger og også en statistik, der viser knap 11.000 besøg i august med 51.536 hits, så den bliver 
  brugt flittigt. 
 Vores hjemmeside virker ikke levende, der mangler aktiviteter og der er ingenting i kalenderen.
 Koden til hjemmesidens kalender mangler vi også. Poul Lyng kontaktes for anvisning af koden. 
 
 Det bør overvejes hvad der skal ske med vores hjemmeside, skal den nedlægges eller skal der sæt-

tes aktiviteter i gang for at få liv i den igen. De forskellige hjemmesider, som vi henviser til, ser og-
så ret inaktive ud. Det vil være godt at få en tæller på, så vi kan se hvor stort besøget er og hvil-ke 
hits og hvor mange der kontaktes hver måned. 

   
Ad. 4: Gennemgang af punkter fra forrige møde: 

sag nr.: 10-003:  Foreningens økonomi: Saldoen i Holmsland Sogneforenings kasse er pr. dagsdato 
kr. 76.961,72. Der er betalt for sikkerhedsopdateringen at strømudtag på gadelygtestanderne. 
 
sag nr.: 10-005:  Iver Poulsen vedr. LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune:  
LAG har afholdt bestyrelsesmøde, hvor Iver Poulsen var forhindret. Der blev bl.a. vedtaget at give  
kr. 100.000 til Holmsland Idræts- og Kulturcenter til etablering af en springgrav i et projekt til kr. 2 
mill. og hvor der er giver kommunal støtte . 
Der er en pulje på kr. 300.000 til fordeling til aktiviteter i Kommunen specielt for unge. 
Der er ikke ansat en ny konsulent for Landdistrikterne og det bliver der heller ikke. Dette virker som 
en nedprioritering 
 
sag nr.: 10-006:  Foreningens kontakt til Landdistriktsrådet:  
Der bliver ingen møde i rådet før i slutningen af november, men LAG-formanden og LDR-
formanden mødes med borgmesteren og udvalgte embedsmænd tirsdag i næste uge – 12. oktober -
for at drøfte kommunens landdistriktspolitik. Herunder rollefordeling, opgaver og finansiering. 
 
sag nr.: 10-007:  Holmsland Sogneblad – Marianne Dideriksen:  
Årsagen til fejl i en annonce i sidste udgave skyldes en fejl på trykkeriet. Fremover vil hele bladet 
blive sendt til korrekturlæsning inden udgivelsen. Som noget nyt, vil alle artikler til bladet blive lagt 
ud på G-mail således alle relevante kan hente og kontrollere stoffet her. 
 
sag nr.: 10-008:  Foreningens hjemmesider – skriftlig kontrakt af ny aftale samt tæller til en regi-
strering af besøg: 
Den skriftlige aftale er på vej. Tæller til registrering af besøg og hits koster 2 klip. Den kan evt. væ-
re usynlig på siden, men sendes/hentes som en rapport hver måned. 
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sag nr.: 10-009:  Flag-allé 
a Brev til Holmsland Idræts og Kulturcenter: 

H I K har takket nej til vort tilbud om brug af flagallé samt opsætning af yderligere to vimpel-
flag ved indkørslen til Bandsbyvej, idet det vil blive for arbejdskrævende. 

b Oplæg til nye takster for flagleje: 
Tage Rasmussen fremkommer med et forslag til ændrede takster, som vil betyde en forhøjelse af 
de nugældende takster. De nye priser bliver pr. 1. januar 2011: 
Flagalle (opstillet og nedtaget) i Kloster for medlemmer:  kr. 700 
   for ikke-medlemmer:  kr. 800 
Flagalle (opstillet og nedtaget) i Gl.Sogn for medlemmer:  kr. 500 
   for ikke-medlemmer:  kr. 600 
Enkelt flag og flagstænger afhentet pr. stk. for medlemmer  kr.   20 
   for ikke-medlemmer  kr.   25 
Mindstepris pr. leje:     kr. 100 

c Belønning til flag-sætterne: 
Da  der er tale om frivilligt arbejde på linje med mange andre opgaver i foreningens område og 
aktiviteter afvises det at gøre en forskal her. Der har jo været arrangeret sammenkomst for frivil-
lige hjælpere. Fremmødet her har ikke været overvældende, men det er belønningen. 

 
sag nr.: 10-010:  Loppemarked – Nyt fra Loppemarkedet den 25. september: 
Der har været afholdt Loppemarked sammen med Ringkøbing Garden på Bandsbyvej 32. Besøget 
var fint og der blev solgt lopper for ca. kr. 6.000 den dag. Desuden er der i sæsonen op til blevet 
solgt lopper direkte fra containeren for ca. kr. 1.500. 
Ringkøbing Garden har ønsket en hjælp til annonceringsudgifterne fordelt efter forholdet mellem 
hvad der er solgt for i hver forening. Dette er accepteret. 
Der har været flere frivillige til at hjælpe med salget. Fremover vil de – om mange nok – blive delt 
op i et formiddags- og et eftermiddagshold, så det ikke bliver for anstrængende. 

 
sag nr.: 10-012:  Julebelysningen – Nye forslag fra Kresten Bundgaard og Bjarne Vogt: 
Intet nyt. 
 
sag nr.: 10-013:  Kommuneplanen for sager, der vedrører Holmsland:  
Det forventes at Kommuneplanen bliver vedtaget inden årets udgang, så der er ikke noget nyt her. 
 
sag nr.: 10-014:  Kloster Bys udvikling - gennem LAG - Iver Poulsen: 
Intet nyt – se ovenstående punkt. 
 
sag nr.: 10-015:  Forsamlingshusgrunden – Forslag fra kommunen: 
Der rykkes for et svar. 
 
sag nr.: 10-017:  Frederiksberg Legeplads. Info omkring legepladsens fremtid: 
Der rykkes for info fra legepladsgruppen. 
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sag nr.: 10-019:  Grusstier i Kloster by og ud til Vonå Engbro – ejerforhold, tilstand og belægning 
Vejregulering og opretning efter møllebyggeriet er afsluttet, så der vil ikke være mulighed for at få 
forbedret grusvejen og –stierne til Vonå broen på den konto. 
Vi kan evt. henvende os til Kommunen for at få vedligeholdt og repareret stierne i hele området med 
en mere cykelvenligt gruskvalitet - lig med – anvendelse  af fint grus eller stenmel. 
Stien i det grønne område mellem Vestervang og Mejlvang er blevet repareret  - med stenmel. 
Vesterhavsstien fra Søndervig og sydpå er flere steder repareret med groft grus, hvilket medfører en 
ringere sti med risiko for uheld, da det ofte er i sving og ved forhindringer. 
 
sag nr.: 10-020:  Pris til årets holmbo. Forslag til indlæg i Sognebladet. 
Der bliver lavet et indlæg til Sognebladets næste nummer. 
 
sag nr.: 10-022:  Fælles generalforsamling 
Det er aftalt med Mogens Balleby fra Grønbjerg, at han kommer den 27. oktober 2010 og fortæller 
om afholdelse af en fælles generalforsamling. Mødet afholdes i Holmslands Idræts- og Kulturcenter.  
Iver Poulsen sender mail ud til de foreninger, der kan være interesseret i at deltage i mødet. 
 

Ad. 5: Eventuelt: 
 Fastsættelse af mødedatoer for næste år. Forslag om møder hver 6. uge godkendes. Formanden 
 kommer med forslag til næste møde.  
 
Næste møde er fastlagt til: 
Torsdag den 4. november 2010 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters foreningslokale. 

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


