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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 

 

 

Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Tage Rasmussen, Bodil Schmidt, Susanne K. Lar-

sen, Viggo Kofod 

 

Fraværende med afbud: Bjarne Vogt 

 

Dagsorden for mødet er: 

 

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

 

2) Nye punkter siden sidste møde 

   

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  

• 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 – Materiale til Sognebladet 

 

5) Punkter fra nuværende bestyrelsesår: 

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

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

• sag nr.: 11-005:    Kunsten i bevægelse 

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

• sag nr.: 11-007:   Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver  

 
6) Eventuelt 

 

Ad. 1:  Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra mødet den 4. ok-

tober 2011. 
 Der var ikke kommentarer til det udsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

Ad. 2:  $ye punkter siden sidste møde 
 Der er ikke indkommet nye punkter. 
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Ad. 3: Foreningens økonomi: 
Foreningens kassebeholdning er d.d.  kr. 13.247,48 

Foreningens forskellige indtægtskilder drøftes. Der er nok plads til at gøre en indsats for at øge 

medlemstallet. 

  

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, som har næste bestyrelsesmøde i december. 

Strategikonsulent Suzanne Eben Ditlevsen i LandLab har sagt sit job op og der er søgt en aflø-

ser, som forhåbentlig starter til januar 2012. 

 

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

Landdistriktsrådet har sammen med LAG afholdt Halvårsmødet/ Efterårets Dialogmøde den 21. 

november 2011 i Hemmet. 

Der var mødt ca. 50 mennesker frem til mødet. 

Dagsorden var : 1) Velkomst 

  2) Workshop – ”landsbypedel - ideudvikling” 

  3) Aktiv bosætningspolitik – fastholdelsesstrategier 

  4) Kort status over LandLab 

  5)  Eventuelt 

Omkring pkt. 2 var der en del forslag til, hvordan sognene og Kommunen kunne fordels opgaver 

bedre mellem sig, således man mere effektivt fik vedligeholdt f.eks. grønne områder o.l. 

Ved pkt. 3 blev det drøftet, om Kommunen og borgerforeninger kunne arbejde sammen om at 

byde nye tilflyttere velkommen og sikre en god integration af familierne. 

 
sag nr.: 10-007:   Holmsland Sogneblad  

P.J.P. Murer- og Entrepenørforretning A/S har fremsat ønske om optagelse af en annonce i Sog-

nebladet, men er blevet afvist, da firmaet ikke har adresse på Holmsland. To af ejerne har dog 

bopæl i Kloster. Da der tidligere er set bort fra den regel beslutter bestyrelsen at drøfte reglerne 

for optagelse i såvel Sogneblad som på Hjemmesiden. Tage Rasmussen laver forslag til næste 

møde. Se bilag. 

Priser på annonceringen i Sognebladet for 2011 er som følger: 

Annoncepriser for virksomheder 2011 

  Gråtone   Farve (kun på årsbasis) 

¼  side kr. 475 (240 for en gang)  + kr. 400  =  kr. 875 

½ side  kr. 700 (350 for en gang)  + kr. 800  =  kr. 1500 

1 side  kr. 1200 (600 for en gang)  + kr. 1500 = kr. 2700 

 

Annoncepriser for foreninger  2011 

 

Foreninger betaler kr. 10 om året pr. medlem (beregnet på grundlag af 2010 medlemmer), dog 

max kr. 1500.  

Som løst indstik i Sognebladet er der mulighed for én gratis husstandsomdeling om året (giro-

kort). 
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Der er indgået aftale med: Holmbohjemmet; kr. 1200 

   Indre Mission: kr. 1200 

Menighedsrådene ved Ny og Gl. Sogn: Henholdsvis kr. 4000 og kr. 2000. 

 

Der var ved et uheld faldet et afsnit ud i indsendt materiale til Nov. nummeret, hvilket beklages. 

 

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

side. 

Der er ikke aftalt opstart med Apollo media endnu. Susanne K. Larsen har lavet et forslag til op-

sætning af hjemmesiden. Opstart vil ske primo januar 2012. 

 

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

Containerordningen på genbrugspladsen er fortsat uafklaret, men den er snart fyldt op og skal 

tømmes.  

Vi afventer en politisk beslutning omkring genbrugspladsernes fremtid, før der tages beslutning 

om, hvorledes indsamling af effekter til Loppemarkedet kan ske. 

 

sag nr.: 10-012:  Julebelysning  

Julelamperne er nu blevet renoveret og forsynet med LED lamper og lyskæder, men ophæng-

ningen blev udsat på grund af varslet stormvejr. De vil dog være klar til 2. søndag i advent. 

Opbevaringspladsen for lamperne skal ændres, således de ikke udsættes for skader under opbe-

varingen. Dette klarer udvalget. 

Juletræet på Polden og tre juletræer på Høkers Plads er ligeledes blevet forsynet med LED lys-

kæder og blev tændt i forbindelse med indvielsen af Æ Pold 1. søndag i advent. 

Elforbruget med de nye lyskilder vil samlet for lamperne blive ca. 130W og for juletræerne vil 

forbruget blive ca. 30W i alt 160W i timen mod tidligere ca. 4800W. Det betyder en besparelse 

på ca. 2000kWtimer eller kr. 4.200 pr. sæson. 

  

sag nr.: 10-017:  Kloster Legeplads 

Udvalget har fået et nyt medlem. Der er modtaget penge fra LAG til legepladsens etablering. 

Der er indkøbe legetøj og noget er sponseret  og det er lagt i den aflåselige kasse til dette formål. 

Udvalget vil gerne have mulighed for at indrykke f.eks. billeder og billedserier på hjemmesiden. 

 

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

Den 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 Sognefor-

ening er snart forestående, idet Sogneforeningens beretning og regnskab skal være klar til næste 

bestyrelsesmøde den 10. januar 2012. 

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

Til underholdning har man lavet aftale med Olav Lisbye, som kommer og fortæller om Elwis 

Presley. 

Beretning og regnskab samt oversigt over bestyrelsen fra alle foreninger bliver udsendes sam-

men med første nummer af Holmsland Sogneblads første udgave, som udsendes den sidste uge i 

februar i 2012. Deadline for dette materiale er 3. februar 2012. 
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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. Der 

er fortsat ikke sket noget. Formanden rykker for sagen hos Borgmesteren. 

 

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

Omlægningen af Polden er afsluttet og den blev indviet 1. søndag i advent sammen med tænding 

af juletræet. 

Pladsen med bord og bænke er også taget i brug af et par tilkørende turister fra Sjælland, som et 

par dage forinden nød frokosten og den medbragte kaffe ved bordet. 

Arbejdsgruppen omkring vedligeholdelsen af de to pladser fortsætter som nu. 

 

sag nr.: 11-005:  Kunsten i Bevægelse 

Bodil Schmidt har været til møde i Kibæk, der sammen med Klovborg og Kloster samarbejder 

omkring projektet. Se evt. www.klosterside.blogspot.com og www.kunsten-i-bevaegelse.dk 

hvor projektet er beskrevet og fremlagt til kommentarer.  

Den kunstneriske leder Steen Rasmussen har været på besøg i Kloster og udtrykte stor begej-

string for byen. Gruppen i Kloster kunne ønske sig lidt forstærkning, da der fortsat er meget ar-

bejde, der skal gøres. Bodil Schmidt kan kontaktes på tlf. 9733 7109. 

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

Der er endnu ikke indsendt ansøgning om navngivning af vej eller plads. Forslagsstilleren vil få 

den afgørende stemme om det er vejstykket eller pladsen, der skal bære Ragna Tangs navn. 

 

 sag nr.: 11-007:   Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver  

Den prioriterede liste ser således ud: 

Opdeling af Gruppearbejdets punkter på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011  

i følgende kategorier og med prioritet fra 1 til 4: 

 

A: Anlægsopgaver 

F:  Foreningsopgaver 

K: Kommunale opgaver 

P: Planopgaver evt. til opdatering af Kommuneplan 

 

Anlægsopgaver: 
A1: ingen 

 

A2: Samarbejde med Hee og Stadil/Vedersø vedr. sti til ”Verdens Ende 

 

A3: - udsmykning af rundkørsel ved omfartsvejen 

- vandresti langs Vonåen 

- udsmyk ringvejens rundkørsel med stendysse 

- vandrehjem i Kloster centrum 

- Udsmykning af rundkørslen ved omfartsvejen med et H (som Videbæks V) 
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Foreningsopgaver: 
F1: Mere fokus på foreningens markedsføring gennem Dagbladet 

 

F2: Arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger og bestyrelser (Lokalråd) med Sogne

 foreningen som paraply-funktion. Sogneforeningen kan kalde sammen til Temamøde 

 hvert år. 

-  Musik-legeplads i forbindelse med Kloster Skoles legeplads. 

- Udendørs motionsredskaber f.eks. ved. hallen 

 

F3: P-plads til lastbiler og busser så de ikke placeres på villavejene 

 

Kommunale opgaver: 
K1: - rundkørslen i Kloster justeres / Flytning af rundkørsel i Kloster by 

- trækfærge samt broer til passage over Baggers Dæmning 

- oprydning ved Spangen 

- cykelvenlig grussti ved Bandsbyvejs grusbelagte del til Vonå Engbro 

- skilt til Sogneparken 

- cykelsti over Baggers Dæmning 

- cykelsti i stenmel til Spangen, evt. videreført til Hee 

- vejen til Spangen ved Vonå Engbro gjort cykelvenlig 

- cykelsti til Ringkøbing Skole 

 

K2: Løsning af trafikale problemer omkring Søndervig Landevej - rundkørsel ved Klostervej 

 

K3: Løsning af trafikale problemer omkring Søndervig Landevej  / hastighedsbegrænsning ved 

 trafikale sideveje på Holmsland 

 

Planopgaver evt. til opdatering af Kommuneplan: 
P1: - flytning af Dagli’Brugsen ud til Søndervig Landevej, hvor der samtidig skal etableres en 

  tankstation og kontorer for udlevering af nøgler til sommerhusene i området 

 - byudvikling mod øst i henhold til et forslag, der var indsendt til Kommuneplan 2009 og 

  som der blev udleveret en kopi af 

 - toiletter ved fjorden for enden af Baggersvej evt. henstilling til Skov- og Naturstyrelsen 

 - surfepladsen ved Baggesens vej skal have vand og strøm til toilet og vaskeforhold samt 

  evt. en betalings P-plads 

 - matr. nr. 30A samt endnu et par områder udstykkes til stor-parceller 

 - byudvikling på østsiden af byen 

 - udstykning af grunde bag Foderstof-bygningen og på Børge Mikkelsens mark 

 

P2: - Forsamlingshusgrunden beholdes til senere behov for ældre-boliger, ”olle-kolle” eller  

 - helikopter landingsplads til akut-helikopter 

 - der bør laves plads til parceller på 3 – 6.000 m2 

 

P3: - campingplads ved Baggersvej eller på Præstegårdsmarken 

 

P4: - cykelsti langs Røjklitvej 
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Behandling af pkt.:  

 

F1: Mere fokus på foreningens markedsføring gennem Dagbladet 

Det besluttes at foreningen/bestyrelsen indsender et par artikler til Dagbladet. 

- Bodil Schmidt laver en artikel omkring Poldens indvielse. 

- Sekretæren indsender referatet fra Temamødet den 20. september 2011 som den, der er 

 med i Sognebladets november nummer. 

 

K1: Rundkørslen i Kloster justeres / Flytning af rundkørsel i Kloster by 

1. Formanden vil kontakte kommunen vedr. rundkørslen ved Dagli’Brugsen så snart huset 

overfor er revet et og fjernet. 

2. Trækfærge samt broer til passage over Baggers Dæmning + Cykelsti over Baggers dæm-

ning. ( De to punkter behandles samlet, da de samme projekt hos Kommunen. 

Projektet skal eftersøges hos Kommunen for et få oversigt over de forhold, der er om-

kring naturforhold. Skov- og Naturstyrelsen skal også give deres godkendelse. 

3. Oprydning ved Spangen 

Der er nu sat tre pæle ned på vestsiden af broen, så der ikke kan passere biler eller truck-

ere over broen mere. 

Stedet er dog ikke velholdt og trænger til vedligehold. Der kunne ønskes nye affaldssta-

tiver – som dem der er opsat på Fjord-stien i Ringkøbing – som ikke vælter og affaldet 

bliver spredt. Det besluttes at parkere punktet indtil en eventuel pedel-ordning med 

Kommunen er drøftet og fastlagt. 

4. Cykelvenlig grussti ved Bandsbyvejs grusbelagte del til Vonå Engbro 

Der er tre punkter under K1, som omhandler samme emne. Det besluttes at kontakte Hee 

Borgerforening for at undersøge, om vi kan lave et samarbejde omkring projektet med en 

sti rundt om Stadil fjord. Formanden tager kontakt til Hee. 

5. Cykelsti til Ringkøbing Skole 

Det skal undersøges, hvor langt dette projekt er hos Kommunen, idet der i forbindelse 

med flytningen af skolen også er tænkt på de sikre skoleveje for eleverne fra Holmsland. 

Formanden tager kontakt til Kommunen. 

6. Skilt til Sogneparken 

Det besluttes at udskyde punktet til næste bestyrelsesår. 

 

P1: Flytning af Dagli’Brugsen ud til Søndervig Landevej, hvor der samtidig skal etableres en 

tankstation og kontorer for udlevering af nøgler til sommerhusene i området samt 

1. Byudvikling mod øst i henhold til et forslag, der var indsendt til Kommuneplan 2009 og 

 som der blev udleveret en kopi af. 

Brugsen kontaktes for at undersøge, om man i Brugsen og dens bestyrelse er interesseret 

i en flytning ud til Søndervig Landevej.  Projektet er tilsendt Kommunen sammen med et 

forslag om en byudvidelse mod syd-øst ind mod Ringkøbing, men forslaget er ikke med-

taget i listen over projekter, der findes under Kommuneplanen for 2011 til 2020. For-

manden kontakter Brugsen. 

2. Toiletter ved fjorden for enden af Baggersvej evt. henstilling til Skov- og Naturstyrelsen + 

Surfepladsen ved Baggesens vej skal have vand og strøm til toilet og vaskeforhold samt 

evt. en betalings P-plads 
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Det besluttes at indsende en ansøgning / opfordring til Kommunen om at etablere samme 

forhold for surferne som man finder ved Sorte Bakker i Ringkøbing sammen med bille-

der af området på en sommerdag. Forholdene i Bork og forholdene ved Hvide Sande 

sydstrand er også forsynet med toiletter og bademulighed, medens der ved Baggers vej 

kun er en toilet uden vand. 

3. Matr. nr. 30A samt endnu et par områder udstykkes til stor-parceller +  

 Byudvikling på østsiden af byen + 

 Udstykning af grunde bag Foderstof-bygningen og på Børge Mikkelsens mark 

Disse punkter sættes i bero. 

 

P2. Forsamlingshusgrunden beholdes til senere behov for ældre-boliger, ”olle-kolle” eller  

1. Til helikopter landingsplads til akut-helikopter. 

Punktet udsættes indtil videre. Grunden kunne bibeholdes som grønt område og måske 

indgå i en ”Pedel-aftale” med Kommunen. 

 

Ad. 5: Eventuelt 
-  Bodil Schmidt fremlægger et forslag fra Inger Plougsgaard til en stensætning på rundkørslen i 

Gl. Sogn. Forslaget behandles på næste bestyrelsesmøde og kan evt. indgå i punkterne fra Te-

mamødet. 

-  Spil Dansk Cafe-aftenen var en god oplevelse og en succes, som kan gentages til næste år. 

-  Datoer for bestyrelsesmøder i 2012 blev drøftet og vedtaget blev: 

10/1 – 22/2 – Gen.f. 28/3 – 11/4 – 14/5 – 26/6 – 22/8 – 11/10 – 26/11. 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til: 

Tirsdag den 10. januar 2012 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  Medlem Susanne K. Larsen 

    

  

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Kasserer Tage Rasmussen    

Bilag:  


