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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 
 
Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Maybritt Pugflod, Bodil Schmidt, Lars Provst-
gaard, Viggo Kofod 
Fraværende med afbud: Bjarne Vogt 
 
Velkommen i bestyrelsen til den nye kasserer Maybritt Pugflod samt til suppleant Lars Provstgaard. 
 
Dagsorden for mødet er: 
1) Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde 
 
2) Nye punkter siden sidste møde 

a)  Bodil Schmidt annoncerede på forrige møde et forslag fra Inger Plougsgaard til en stensæt-
ning på rundkørslen i Gl. Sogn. Forslaget behandles på dette bestyrelsesmøde og kan evt. 
indgå i punkterne fra Temamødet 

 
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 –billeder af ny hjemmeside 
• sag nr.: 10-010:   Loppemarked – fremtidig ordning 
• sag nr.: 10-017:   Kloster Legeplads 
• sag nr.: 10-022:   Fælles generalforsamling – Gennemgang af program 

   
5) Punkter fra nuværende bestyrelsesår: 

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

 
Formanden Iver Poulsen byder velkommen til de nye i bestyrelsen, Maybritt Pugflod, som har indvilli-
get i at overtage kassererposten uden nat have været valgt som suppleant og til Lars Provstgaard, der 
som 1. suppleant kommer ind i bestyrelsen til erstatning for Susanne K. Larsen. Da begge indtræder for 
medlemmer, der ikke er på valg ved den kommende generalforsamling, vil de være på valg i 2013. 

 
Ad. 1:  Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra mødet den 10. ja-

nuar 2012. 
 Der var ikke kommentarer til det udsendte referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
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Ad. 2:  #ye punkter siden sidste møde 

a) Bodil Schmidt fremlægger et forslag fra Inger Plougsgaard til en stensætning på rundkørs-
len i Gl. Sogn. Inger Plougsgaard mener man kan finde stenene her på Holmsland, men har 
ikke et bud på, hvad de evt. vil koste. 

 Henning Nielsen, Kloster har gjort opmærksom på, at der i Skjern står et monument fore-
stillende et stort H ved firmaet Holmstål, der er blevet overtaget af et andet firma. Det er 
ikke undersøgt om monumentet er til salg eller ej.  

 Kunne det være et symbol for en Velkommen til Holmsland, der skulle pryde rundkørslen?  
Iver Poulsen undersøger mulighederne. 

 
Ad. 3: Foreningens økonomi: 

Foreningens kassebeholdning er på kr. 6.382,45 
Der udsendes girokort sammen med Sognebladet i slutningen af uge 8 og der vil så komme ind-
tægter til bedring af kassebeholdningen. 
Maybritt Pugflod vil oprette medlemslister vha. de indbetalinger der kommer ind såvel direkte 
til Banken som via Dagli’Brugsen. Listen kan også suppleres op ved Generalforsamlingen, hvor 
der udleveres stemmesedler til alle fremmødte medlemmer. 
Annonceindtægterne vil også begynde at komme ind. 
  

Ad. 4: Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2010 
sag nr.: 10-005:   LAG i Ringkøbing-Skjern Kommune 
Iver Poulsen oplyser, at der ikke har været afholdt møde i LAG gruppen siden Nytår og der der-
for ikke er nyt herfra. 
Iver Poulsen indvilger i at stille op til LAG-generalforsamlingen, som finder sted den 19. april 
2012 kl. 19 – 22 i Hover; alternativt i Ølstrup. 
 
sag nr.: 10-006:   Nyt fra Landdistriktsrådet 
Landdistriktsrådet har siden forretningsudvalgsmøde 3. januar 2012 sammen med  den nye land-
distriktskonsulent Per Gorm Nielsen  arbejdet videre med mulighed for at få kontakt til tilflyttere 
fra de lokale foreninger. Dette vil være et godt fundament i en fastholdelseskampagne. 
Nationalpark Skjern Å er til behandling i Byrådet for tiden og LDR har i den forbindelse bidra-
get med et læserbrev i Dagbladet og vil hermed forsøge at sikre en godkendelse af projektet ud 
fra de oprindelige rammer. Efterfølgende kan man så senere inddrage nogle tilliggende områder 
og dermed give parken lidt mere naturindhold. 
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. (Se ovenfor) 
Det er vigtigt, at vi her fra Holmsland møder så mange som muligt op for at sikre en fortsat del-
tagelse i såvel LAG som i LDR. 
 
sag nr.: 10-007:   Holmsland Sogneblad  
Sognebladet er trykt og vil blive omdelt sidst i uge 8 eller først i uge 9. Annoncemængden er ef-
ter diverse bevægelser og udskiftning nu på 15½ side ud af bladets 60 sider. Der er i denne ud-
gave beretninger, regnskab og oversigt over valg til bestyrelser i de 5 foreninger, som 28. marts 
afholder fælles generalforsamling. Se punkt 10-022. Der er fortsat også plads til andre indlæg. 
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sag nr.: 10-008:   Foreningens hjemmeside – samarbejde med HIK og HGU vedr. ny hjemme-
side. 
Forslag til foreningens nye hjemmeside forelægges på mødet. Kan dette godkendes vil der blive 
arbejdet videre med denne opstilling. Der bliver her mulighed for at vise billedserier fra forskel-
lige begivenheder ligesom der som nu, vil være plads til indlæg og omtale af foreningens projek-
ter samt et kopi af sognebladet. Det er planen, at siden vil være klar til brug den 28. marts 2012. 
 
sag nr.: 10-010:  Loppemarked – fremtidig ordning  
Foreningen afholder selv loppemarked fredag den 20. april fra kl. 14 til kl. 18 på Bandsbyvej 32 
som annonceret i Sognebladet. Der vil ligeledes blive afholdt loppemarked sidst på sommeren. 
 
sag nr.: 10-012:  Julebelysning  
Juleudsmykningens lave strømforbrug med de nye LED lys har bevirket, at juletræer på Polden 
og på Johanne Høkers plads i alt brugte mindre end 4 kW-timer eller strøm for ca. kr. 10. Vi har 
fået en regning fra Forsyningen på kr. 50 for hver af de 35 el-stik til juleophæng i alt kr. 1.750. 
Forbruget har her kun været ca. kr. 5 pr. ophæng eller ca. kr. 175, hvilket er en 10.-del af det vi 
bliver opkrævet. Iver Poulsen har fået afslag fra Forsyningen på en lavere afgift, men vil ad an-
den vej forsøge at få nedsat taksten, når der anvendes LED belysning. 
  
sag nr.: 10-017:  Kloster Legeplads 
Susanne K. Larsen står fortsat for Kloster Legeplads med rapportering og sager omkring plad-
sen. Der vil blive omdelt indbetalingskort til bidrag til vedligehold af pladsen. Iver Poulsen tager 
en snak med Susanne. 
 
sag nr.: 10-022:  Fælles generalforsamling – Kontakt fra arbejdsgruppen 
Iver Poulsen orienterer om fremgangsmåden med den fælles generalforsamling for de fem for-
eninger: HGU, Din Egen Forening, Dagli’Brugsen, Centeret og Sogneforeningen. Den tilrettede 
drejebog og overhead rundsendes 
Kontingentet til Sogneforeningen for 2013 foreslås sat op til kr. 100 pr. person, dette vedtages. 
Forslag til nye revisorer: Kirstine Aarup og Karen Marie Sørensen. 

 
Ad. 4: Punkter fra nuværende bestyrelsesår: 

sag nr.: 11-002:  Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster 
Huset på Klostervej ved rundkørslen nedbrydes først i foråret. Nedrivning af yderligere et hus på 
Klostervej foreslås. Formanden vil kontakte ejeren og høre om interessere for den ordning. 
 
sag nr.: 11-005:  Kunsten i Bevægelse 
Til september 2012 kommer der 2 udenlandske, en fra Japan og en fra Holland samt 2 danske 
kunstnere samt en kunstnerisk leder, som sammen de 8 unge kunststuderende, skal skabe det 
kunstværk i Kloster. 
Bodil Schmidt vil lave noget informationsmateriale omkring projektet inden april måned. 
Den 24. april arrangeres et orienteringsmøde med fællesspisning i Hallen. Her vil der blive ori-
enteret om projektet ”Kunsten i Bevægelse”. Alle er velkomne. 
 
sag nr.: 11-006:  Forslag om vej/plads med Ragna Tangs Vej  
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Chr. Holm Nielsen tager kontakt til familien for at høre deres holdning til at give et vejstykke 
navn efter Ragna Tang. 
 

 sag nr.: 11-007:   Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver  
De fem punkter, som er tilsendt Kommunen og hvoraf der er behandlet de fire punkter på mødet 
den 9. januar. Der er søgt om møde med Planchefen Niels Peter Lauridsen om møde vedr. det 
femte punkt, nemlig udflytning af Brugsen og udvidelse af Kloster by mod øst. 
Dette møde afholdes 28. februar 2012.  
 

Ad. 5: Eventuelt 
-  Iver Poulsen har modtaget brev fra Skolen om etablering en skoleskov på arealet vest for sko-

len. Hedeselskabet har lavet et udkast. Skolen står for projektet. Det accepteres, at Skolen går 
videre med projektet 

-  Iver Poulsen har i høringsfasen til Kommunens planstrategi indsendt protest imod tilladelse til 
udvalgsvarebutikker over 2000 m2 i R-S Kommune. 

-  Iver Poulsen kontakter Kresten Sørensen vedr. klipning af Sogneparken. 
-  Der er opstillet en RødeKors tøjkontainer ved Polden på foranledning af Lodberg Hede 

Grundejerforening. Hvis det giver anledning til rod og snavs på området vil vi bede om at få 
den flyttet. 

-  Der er sat to stolper ned ved broen over Vonåen ved Spangen. Dette burde stoppe al overkø-
rende trafik med køretøjer bredere end en kørestol. 

 
Generalforsamlingen for 2011 - 12 er fastlagt til: 
Onsdag den 28. Marts 2012 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters. 
Indkaldelse givet i Sognebladet samt i Ugeavisen Ringkøbing i uge 10 
 
Referat givet af: 
Viggo Kofod 
 
Referatet godkendt: 
 
______________________________________ _____________________________________ 
 Formand Iver Poulsen   Medlem Bodil Schmidt 
 
 
 
______________________________________ _____________________________________ 
 Næstformand  Chr. Holm Nielsen  Lars Provstgaard 
    
  
 
______________________________________ _____________________________________ 
 Kasserer Maybritt Pugflod   Medlem Bjarne Vogt 
 
 
Bilag:  


