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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 
 
 
Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Tage Rasmussen, Bodil Schmidt, Susanne K. Lar-
sen, Bjarne Vogt, Viggo Kofod 
 
Fraværende med afbud: 1. suppleant Lars Provstgaard 
 
Dagsorden for mødet er: 
 

Tage Rasmussen stopper pga. sygdom som kasserer og udtræder af bestyrelsen.  
Velkommen i bestyrelsen til suppleant Lars Provstgaard. 
Valg af ny kasserer. 
 

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

2) Nye punkter siden sidste møde 
 a) Møde med Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
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 
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Tage Rasmussen har meddelt, at han pga. sygdom ser sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbej-
det og som kasserer for foreningen og derfor udtræder af bestyrelsen pr. dags dato. I hans sted indtræder 
den valgte 1. suppleant Lars Provstgaard, der desværre ikke kunne deltage i mødet. Lars Provstgaard vil 
komme på valg ved generalforsamlingen i 2013. 
 
Susanne K. Larsen meddeler, at hun er nødt til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da det ikke er mu-
ligt for hende at få familielivet til at fungere fornuftigt. Hun udtræder derfor også pr. dags dato af besty-
relsen. Til afløsning af Susanne K. Larsen indtræder den valgte 2. suppleant Kirstine Aarup. Formanden 
vil efterfølgende kontakte hende og orientere om sagen. Kirstine Aarup vil komme på valg ved general-
forsamlingen i 2013.  
 
Suppleanterne indtræder med de udtrædendes valgcyklus. 
 
Udnævnelse af ny kasserer for foreningen drøftes. Der er ingen i bestyrelsen, der ser sig i stand til at 
overtage dette job. Det foreslås, at der findes en person udenfor bestyrelsen, som kan og vil overtage og 
udføre jobbet som kasserer for foreningen. Formanden har foreløbig modtaget alt materiale fra Tage 
Rasmussen. De har sammen fået lavet regnskabet for indeværende bestyrelsesår og det er klar til revisi-
on, hvilket vil ske i næste uge. Formanden vil kontakte nogle personer for at finde en ny kasserer. 

 
Ad. 1:  Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra mødet den 28. no-

vember 2011. 
 Der var ikke kommentarer til det udsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 2:  %ye punkter siden sidste møde 
 a) Møde med Ringkøbing-Skjern: 

Formand Iver Poulsen og sekretær Viggo Kofod deltog den 9. januar 2012 i et møde med Ring-
købing-Skjern Kommune som besluttet på forrige bestyrelsesmøde. Bodil Schmidt blev forhin-
dret. Se brevet til Kommunen, der er bilagt referatet. 
Fra kommunen deltog Jakob Bisgaard, chef for Teknik, Plan, Kultur og Fritid, Miljø og Natur 
samt Helene Helstrup Jensen, afd. leder for Trafik, Vej og Havne. 
Brevet indeholdt 5 punkter, som blev drøftet. 
1. Rundkørslen i Kloster by: 

Trafikproblemerne blev drøftet. Kommunen er klar over rundkørslens uhensigtsmæssige 
udformning. Kommunen har købt grund og det nedrivningsmodne hus. Kommunen vil un-
dersøge om huset er med i næste nedrivningspulje. Når dette er sket vil kommunen lave et 
skitseforslag til ændring af rundkørslen, som sendes til og drøftes med Holmsland Sogne-
forening. 

2. Surferpladsen ved Baggersvej: 
Området hører under Skov- og Naturstyrelsen, men Kommunen ved Ivan Thesbjerg arbej-
der med projektet. Iver Poulsen har klarlagt ejerforholdene for de tilstødende arealer til 
surferpladsen. Der ønsket anlagt P-pladser og et bad- og toiletbygning i lighed med det, er 
findes ved Sorte Bakker i Ringkøbing. Foreningen vil gerne bistå omkring lodsejernes af-
givelse af arealer til projektet. 
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3. Cykelsti over Baggers dæmning til Klitten: 

Projektet er beskrevet af Kommunen og man har lavet en folder over stiforløbet til at søge 
om fondsmidler til virkeliggørelse af projektet. Man vil undersøge, om en trækfærge, som 
vi har foreslået, vil gøre projektet billigere. Der kan dog vise sig problemer omkring Sø-
fartsstyrelsens godkendelse af en sådan løsning. Der er endnu ikke givet tilsagn om afgi-
velse af areal til stiforløbet på vestsiden. Holmsland Sogneforening vil gerne bistå med de 
samtaler med lodsejerne der er nødvendige. 

4. Forsamlingshusgrunden: 
Kommunen har sat grunden til salg idet der ikke var nogle boligselskaber, der var interes-
seret i at købe den. Det aftales, at den bliver liggende som grønt område og hvis der melder 
sig en køber, vil Holmsland Sogneforening blive informeret således forholdene bliver drøf-
tet. 

5. Forslag om byudvikling syd og øst for Kloster: 
Byudviklingsforslaget skal med i den næste revision af Kommuneplanen. Det anbefales, at 
vi tager et møde med Planchefen i Ringkøbing-Skjern Kommune for at finde frem til én 
udformning, som har mulighed for at blive gennemført. 

 
Ad. 3: Foreningens økonomi: 

Foreningens kassebeholdning er nu nede på ca. kr. 10.400 efter en forholdsvis stor og dyr mo-
dernisering af julebelysningen, som løb op i ca. kr. 50.000. Omlægningen af Polden har kostet 
ca. kr. 16.000, hvilket betyder et underskud for året på ca. kr. 40.000 
Foreningens forskellige indtægtskilder drøftes. Kontingent og flere medlemmer drøftes. Der ud-
leveres ca. 500 sogneblade, så der være mulighed for at finde flere medlemmer i foreningens 
dækningsområde. 
  

Ad. 4: Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010 
sag nr.: 10-005:   LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune 
Iver Poulsen fortæller fra LAG gruppen, at man på seneste bestyrelsesmøde havde en god drøf-
telse omkring formål med støtte fra LAG. Tilskud herfra må ikke have en konkurrenceforvri-
dende virkning. 
Real Dania har afsat en pulje penge til en række projekter. Her blev der nævnt Lyngvig Fyr, Fi-
skeriets Hus, et Skjern Å-projekt, Hee feriehusudlejning. Det blev foreslået, at man koncentrerer 
sig omkring nogle få projekter frem for en hel masse mindre ting. 
 
sag nr.: 10-006:   Nyt fra Landdistriktsrådet 
Landdistriktsrådet har afholdt forretningsudvalgsmøde 3. januar, hvor Kommunens nye landdi-
striktskonsulent Per Gorm Nielsen blev præsenteret. Han fortalte om sin uddannelse og bag-
grund. Han stammer fra Femø og er agronomuddannet. Han har været turistchef i Herning og 
han har ledet et projekt, der skulle trække flere højtuddannede til Vestjylland. Han skal desuden 
arbejde med bosætningspolitik i Kommunen, hvilket falder fint ind i de opgaver, som LDR  har 
planlagt. 
Der er et ønske om at få et Nyhedsbrev fra Kommunen, LAG og LDR. Nyhederne kan være info 
omkring VE-midler, Ildsjæleuniversitetet, kurser og seminarer for frivillige ol. Brevet udsendes 
efter behov og/eller kvartalsvis. 
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Landdistriktsrådet er sammen med LAG og Kommunen i gang med den praktiske planlægning 
af Landdistriktsforum-mødet for alle sogne- og borgerforeninger og politikere den 19. april 2012 
hvor der også afholdes fælles generalforsamling for LAG og LDR.  
 
sag nr.: 10-007:   Holmsland Sogneblad  
Annoncetegningen bliver hos kassereren. Der er en del firmaer, der skærer deres annoncer ned 
eller stopper. Der bliver fremover plads nok til alle annoncører og der er ingen venteliste mere 
idet vi nu er nede på 14 sider med annoncer. 
Skolen kommer måske igen med i bladet på samme vilkår, som for de øvrige institutioner, se re-
feratet fra forrige møde. 
Materialet til den kommende fælles generalforsamling bliver af praktiske grunde trykt i bladet 
frem for et løst indlæg. 
 
sag nr.: 10-008:   Foreningens hjemmeside – samarbejde med HIK og HGU vedr. ny hjemme-
side. 
Der rykkes for foreningens hjemmeside, således den fælles forside kan blive lavet. Det aftales, 
at den påbegyndes snarest, således den kan være klar til generalforsamlingen. 
 
sag nr.: 10-010:  Loppemarked – fremtidig ordning  
Alle møbler, som loppemarkedet havde, er nu sendt til Ringkøbing. Den fremtidige form og af-
holdelse er fortsat uafklaret. 
 
sag nr.: 10-012:  Julebelysning  
Julelamperne har klaret juleperioden fint. De er nu bl.a. med stor hjælp fra Villy Hansen blevet 
hængt på plads. Alle løsdele og gamle dele er samlet på lageret. Det forsøges at sælge nogle af 
de gamle lyskæder, som vi ikke har brug for mere. 
  
sag nr.: 10-017:  Kloster Legeplads 
Dere er nogle ting, der er gået i stykker. Disse vil blive efterset og repareret snarest. Læskuret, 
der har været sat op til stor glæde for Dagplejen, er blæst omkuld i stormen. Det vil blive fjernet. 
Det undersøges, om HIK har en forsikring, som dækker disse skader. 
Susanne K. Larsen undersøger behovet for læskur eller læskærm og melder tilbage til bestyrel-
sen. Susanne vil fortsat være med omkring legepladsen. 
 
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 vil blive annonceret i Sognebladet, hvor beretning og regnskab for alle fem foreninger li-
geledes vil være at finde.  
Underholdning med Olav Lisbye koster kr. 5.000 og deles ligeligt mellem foreningerne. Det 
samme gøres med kaffebordet, som laves af HIK. 

 
Ad. 4: Punkter fra nuværende bestyrelsesår: 

sag nr.: 11-002:  Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster 
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Huset på Klostervej ved rundkørslen nedbrydes. Kommunen har købt hus og grund. Se i øvrigt 
referat fra møde med Kommunen foran. 
Nedrivning af yderligere et hus på Klostervej foreslås. Formanden vil kontakte ejeren og høre 
om han er interesseret i at komme med i den ordning. 
 
nr.: 11-004:  Vedligehold af Johanne Høkers plads samt Polden 
Ok, intet nyt. 
 
sag nr.: 11-005:  Kunsten i Bevægelse 
Der skal holdes et Stor-møde i Kloster den 13. marts 2012 med fællesspisning, hvor kommende 
aktiviteter skal drøftes. 
Til september 2012 kommer der 2 udenlandske, 2 danske kunstnere samt en kunstnerisk lede og 
desuden kommer der 8 unge kunststuderende, som sammen skal skabe det kunstværk i Kloster, 
som man bliver enige om. 
Der skal til disse mennesker skaffes 5 campingvogne til de ”voksne” medens de unge skal bo på 
skolen, hvor alle selv laver maden i skolens køkken.  
Skolen bliver ”omdrejningspunktet” under dette forløb, som kan blive på flere uger. 
Ud over de praktiske forhold skal der også tages forhold til disse menneskers ophold og aktivite-
ter.  
De forsikringsmæssige forhold skal etableres og forhold som vask og rengøring skal også være i 
orden. 
Bodil Schmidt vil lave noget informationsmateriale omkring projektet. 
 
sag nr.: 11-006:  Forslag om vej/plads med Ragna Tangs Vej  
Formanden og sekretær sætter et brev sammen til Kommunen, hvor det sendes til Finn Bro, der 
har navngivning af vej eller pladser indenfor sit område.  
Her vil vi ansøge om tilladelse til at få navngivet det vejstykke, der forbinder Søndervig Lande-
vej med Sønderbyvej  mellem Baggersvej og Sønderbyvejs udmunding i Søndervig Landevej 
som Ragna Tangs Vej.  
Der er ingen postadresser på dette vejstykke, hvorfor vi tror der er gode muligheder for dette. 
Dette håber vi kan ske på tiårsdagen for Ragna Tangs død. 
 

 sag nr.: 11-007:   Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver  
De fem punkter der er afholdt møde med Kommunen om, vil være første skridt på gennemførse-
len af Temamødets punkter. De resterende punkter stilles i bero indtil disse fem punkter er afkla-
ret. 
 

Ad. 5: Eventuelt 
-  Post til Tage Rasmussen vedrørende Holmsland Sogneforening sendes til Iver Poulsen, lige-

som der fremsendes en meddelelse ud til foreningens kontakter om adresseforandringen. 
-  Formanden takker Tage Rasmussen og Susanne K. Larsen for deres indsats og arbejde i besty-

relsen for Holmsland Sogneforening. 
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Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til: 
Tirsdag den 22. februar 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   Medlem Bjarne Vogt 
Bilag:  


