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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 

 

 

Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, , , Bodil Schmidt, Viggo Kofod 

 

Fraværende med afbud: Tage Rasmussen, Bjarne Vogt, Susanne K. Larsen, 

 

Dagsorden for mødet er: 

 

1) Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde 

 

2) Nye punkter siden sidste møde 

a) Temamøde vedr. udviklingen på Holmsland/Kloster 

b) Sponsortilsagn fra Nordea vedr. påskeliljer ved Søndervig Landevej 

c) Annoncer i Sognebladet – Se brev fra Tage Rasmussen 

 

3) Foreningens økonomi 

 

4) Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010 

• sag nr.: 10-005: LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune 

• sag nr.: 10-006:   Nyt fra Landdistriksrådets kontaktperson 

• sag nr.: 10-007:   Holmsland Sogneblad – se Pkt. 2.c 

• sag nr.: 10-008:   Foreningens hjemmeside –opdatering/ny hjemmeside 

• sag nr.: 10-010:   Loppemarked – fremtidig ordning 

• sag nr.: 10-012: Julebelysning – reparation af lamper mm. 

• sag nr.: 10-017:   Kloster Legeplads 

• sag nr.: 10-022:  Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen 

 

5) Punkter fra nuværende bestyrelsesår: 

• sag nr.: 11-002:  Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster 

• sag nr.: 11-003:  Fordeling af VE-midler fra Vognkær vindmøller 

• sag nr.: 11-004:  Vedligehold af Johanne Høkers plads samt Polden 

 
6) Eventuelt 

 

Ad. 1:  Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra mødet den 12. september 

2011. 

 Der var ikke kommentarer til det udsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Ad. 2:  �ye punkter siden sidste møde 

a) Temamøde vedr. udviklingen på Holmsland/Kloster 

Forslagene deles op i grupper. Den fortsatte drøftelse udskydes til næste møde. Se separat referat 

fra Tema-mødet samt bilag til referatet. 
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b) Sponsortilsagn fra �ordea vedr. påskeliljer ved Søndervig Landevej 

 Bestyrelsen beslutter ikke at  gå ind i dette projekt, men sender det videre til Handelsstandsfore-

ningerne i Ringkøbing og Søndervig 

 

c) Annoncer i Sognebladet – Se brev fra Tage Rasmussen 

 Bsstyrelsen beslutter, at det er i orden med 15 sider med annoncer i Sognebladet også selv om 

der kun er 52 eller 56 sider i bladet. Der skal forud for tegning af annoncer for næste år tilpasses 

størrelse af disse, således de 15 sider med annoncer i bladet kan overholdes. 

 Formanden vender problemet omkring farver i annoncer og billeder med trykkeriet. 

  

Ad. 3: Foreningens økonomi: 

Punktet udsættes til næste møde. Der er endnu ikke modtaget tilskud til Legepladsen fra LAG. 

  

Ad. 4: Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010 
sag nr.: 10-005:   LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Iver Poulsen har ikke noget nyt fra LAG gruppen. 

 

sag nr.: 10-006:   Nyt fra Landdistriksrådets kontaktperson 

Der har været den 4. oktober 2011 været afholdt et forberedende møde imellem LandLab, LAG 

og Landdistriktsrådet for at tilrettelægge Halvårsmødet/ Efterårets Dialogmøde den 21. novem-

ber 2011 i Hemmet. 

Der bliver sendt indbydelse ud til alle lokalforeninger i god tid med dagsorden, tid og sted, såle-

des hver forening har mulighed for at tilmelde hver 2 deltagere til Dialogmødet. Samtidig invite-

res hele byrådet med til mødet, så der også bliver mulighed for at træffe nogle af dem på mødet. 

 
sag nr.: 10-007:   Holmsland Sogneblad  

Vedr. annoncer i bladet, se ovenstående punkt 2c. Der laves ikke ændringer i den næste udga-

ve/sidste nummer i år. 

 

sag nr.: 10-008:   Foreningens hjemmeside – samarbejde med HIK og HGU vedr. ny hjemme-

side. 

Iver Poulsen har sammen med formænd for Holmsland Idræts- og Kulturcenter og HGU haft en 

møde med Ebbe Hansen Apollo media, Hvide Sande. Som forløbet har udviklet sig, bliver der 

lavet en ny hjemmeside for hver forening samt en fælles forside. 

Det blev på mødet aftalt, at Holmsland Sogneforening går med og sikrer, at opdatering og 

a’jourføring af hjemmesiden bliver enkelt og let, således enhver med beskrivelsen i hånden er i 

stand til at gennemføre disse opgaver sikkert. Opgaven påbegyndes snarest. 

 

sag nr.: 10-010:  Loppemarked – fremtidig ordning  

Udsættes til foråret, hvor der træffes afgørelse om tidspunkter for afholdelse af loppemarkedet i 

2012. 

 

sag nr.: 10-012:  Julebelysning – reparation af lamper mm. 

De bestilte nye lamper kommer i uge 41. Når de er ankommet, vil der blive indkaldt til arbejds-

møde. 



 

Referat fra Bestyrelsesmøde  
 

Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 

i 

Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

 

16-01-2012    Side 3 af 4 

 

Formand:  Iver Poulsen Røjklitvej 21, Holmsland DK - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9733 7034 

 e-mail: iver@poulsen.mail.dk Mobil: 4035 9808 

  

 

sag nr.: 10-017:  Kloster Legeplads 

Intet nyt fra udvalget. 

 

sag nr.: 10-022:  Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen 

Der er aftalt en fælles generalforsamling den 28. marts 2012 kl 19.00 – 22.00 med deltagelse af 

Din Egen Forening, Dagli’Brugsen, Holmsland Idræts- og Kulturcenter, HGU og Holmsland 

Sogneforening. Dirigent bliver Asger Krogsgaard og Viggo Kofod står for PC-styringen. Til un-

derholdning har man lavet aftale med Olav Lisbye, som kommer og fortæller om Elwis Presley. 

Beretning og regnskab samt oversigt over valg til bestyrelsen udsendes sammen med første 

nummer af Holmsland Sogneblads første udgave onsdag den 10. februar i 2012. 

 

Ad. 4: Punkter fra nuværende bestyrelsesår: 

sag nr.: 11-002:  Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster 

Huset på Klostervej ved rundkørslen nedbrydes. Ejeren vil tilbyde grunden til Kommunen. 

 

sag nr.: 11-003:  Fordeling af VE-midler fra Vognkær vindmøller 

Dagbladet oplyser den 27. september hvilke ansøgere, der får del i VE-midlerne. De fordeler sig 

som følger:  

- Holmsland Idræts- og Kulturcenter til entilbygning til Centeret kr. 595.000 

- Lodberg Hede Grundejerforening til toilet og madpakkehus kr.   50.000 

- Holmsland Sogneforening.  til Kunsten i Bevægelse kr.   20.000 

 

- Hee Sogneforening  til vandre. og cykelsti kr. 235.000 

    til Hee Gl. Stationsbygning kr.   64.650 

- Engforeningen Sommerlyst  til Solceller  kr. 173.000 

- Foreningen Medspil Ringkøbing til udstyr og indretning kr.   50.000 

 

sag nr.: 11-004:  Vedligehold af Johanne Høkers plads samt Polden 

Omlægningen af Polden er  påbegyndt. Man har fået en del materialer fra Kommunen og Me-

nighedsrådet har givet 2 stk. blomsterkummer. Der mangler nu materiale til bord og bænke, men 

der er mulighed for at finde nogle egnede rester af granitblokke til dette. Blomsterkummerne 

pyntes i vinterperioden med gran og fyr-buske. 

Pladsen vil blive indviet i forbindelse med tænding af julebelysningen 1. søndag i advent. 

 

sag nr.: 11-005:  Kunsten i Bevægelse 

Bodil Schmidt viser en del materiale, der kan anvendes til projektet.  

 
sag nr.: 11-006:  Forslag om vej/plads med Ragna Tangs Vej 

Iver Poulsen har snakket med Udvalgsformand Ole Kamp om mulighed for at få opkaldt en vej 

efter Ragna Tang. Der skulle være en mulighed for at få lov til dette. 

 

Ad. 5: Eventuelt 

- Postkassen ved Plejehjemmet vil blive flyttet op til Brugsen. 

 - Spil Dansk vil blive annonceret i HIMS 



 

Referat fra Bestyrelsesmøde  
 

Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 

i 

Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

 

16-01-2012    Side 4 af 4 

 

Formand:  Iver Poulsen Røjklitvej 21, Holmsland DK - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9733 7034 

 e-mail: iver@poulsen.mail.dk Mobil: 4035 9808 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til: 

Mandag den 28. november 2011 kl. 19.00 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   Medlem Bodil Schmidt 

 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Næstformand  Chr. Holm Nielsen   

    

  

 

______________________________________ _____________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag:  


