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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 
 
Bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført. 
 
Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Bodil Schmidt, Maybritt Pugflod Lars Provst-
gaard, Viggo Kofod 
 
Fraværende med afbud: Bjarne Vogt 
 
Dagsorden for mødet var som følger: 
1) Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde. 

 
2) Punkter fra sidste møde samt nye emner: 

a) Forslag om medlemskab af Radio Ringkøbings Lytterforening 
b) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie” 
c) Annoncering af ”Ildsjæleuniversitetet” 
d) Flytning af foreningens udhængsskab 

  
3) Gennemgang af faste punkter på mødet: 

a) Foreningens økonomi 
b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune 
c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 
d) Sognebladet 
e) Hjemmesiden 
f) Sogneforeningens Loppemarked 
g) Kloster Legeplads 
h) Flag-allé – Juleudsmykning 
i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
j) Arrangementer (Kunsten i bevægelse, Spil-Dansk aften, m.fl.) 
k) Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver 
l) Generalforsamlingen 

 
4) Gennemgang af aktuelle punkter: 

a) Nedrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster 
b) Møde med Dagli’Brugsens bestyrelse 

c) Udsmykning af Rundkørslen ved Omfartsvejen 

 
5) Eventuelt 

 
 

 

Ad. 1: Kommentarer/godkendelse samt underskrift af det udsendte referat fra forrige møde 
 Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat, som underskrives. 
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Ad.  2: �ye punkter fra sidste møde samt nye emner 

a) Forslag om medlemskab af Radio Ringkøbings Lytterforening 
 Foreningen er medlem af Radio Klitholm og det vedbliver foreningen at være. Der si-

ges nej-tak til invitationen fra Radio Ringkøbing. 
 
b) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie” 

Punktet udsættes igen. Der mangler stadig et budget for projektet. 
 
c) Annoncering af ”Ildsjæleuniversitetet” 
 Der opfordres til at deltage i disse kurser, som kan være en hjælp i bestyrelsesarbejdet. 

Viggo Kofod overvejer at deltage i de sidste to arrangementer. 
 

d) Flytning af foreningens udhængsskab 
 Der er fremsat forslag om at få foreningens udhængsskab ved Brugsen flyttet ned til 

Postkassen. Placeringen undersøges og sagen behandles på næste møde 
 

Ad. 3: Gennemgang af faste punkter på mødet: 
a) Foreningens økonomi 

Der er dd. kr. 12.146 i kassen. Regnskabet fra ”Kunsten i bevægelse” er ikke afsluttet. 
Der mangler fakturaer fra et par firmaer. Bodil rykker for de manglende afregninger. 
 

b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Der var LAG-dag med åbent-hus i Videbæk den 30. september. 
 Ansøgningsrunden er netop afsluttet og der er flere projekter i vores område, der vil 

modtage tilskud. Se mere på http://www.lag.rksk.dk/ 
  

c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har fået ny formand, idet Erik Poul-

sen har ønsket at fratræde som formand og medlem af forretningsudvalget pga. sygdom 
i familien. Som ny formand er valgt Kees Kasterlijn fra Hemmet. 

 De var udvalgsmøde 20. september hvor Viggo Kofod blev forhindret. Der er nu blevet 
udgivet 3 nyhedsbreve fra Landdistriktsrådet, hvor emner, som er aktuelle for landdi-
strikterne bliver behandlet. Se mere på http://www.rksk.dk/nyheder-fra-landdistrikter-
15295.aspx (husk CTRL + click) 

 Det opfordres til at deltage i Halvårsmødet den 26. november 2012 i Troldhede, hvor 
det forventes, at mange af politikkerne vil deltage. 

 
d) Sognebladet 
 Næste dead-line er 2. nov. 2012. Der foreslås indlæg omkring emner som: 
  - parkering på cykelstien på klostervej 
  - færdselsretning på cykelstierne 
  - reklame for den nye fælles forside for hjemmesiden for Holmsland 
  - Foreningens indsamling af jern- og metalskrot 
  - Annonce med priser for flagallé  og faste flagdage. 
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e) Hjemmesiden 
 Den fælles forside er nu kommet for HGU, Holmsland Idræts- og Kulturcenter og 

Holmsland Sogneforening. Der mangler dog en tilretning af adressen, så den bliver 
www.holmsland.dk 

 
f) Sogneforeningens Loppemarked 
 Der kommer fortsat mange gode effekter til indsamlingscontaineren på genbrugsplad-

sen. Vi vil dog først afholde et loppemarked til foråret 2013. 
  

g) Kloster Legeplads 
 Formanden har ikke haft kontakt med mennesker, der bruger pladsen til daglig. Lege-

pladsen tilhører Sogneforeningen og alle i sognet kan og må benytte den. 
 

h) Flag-allé – Juleudsmykning 
 Der vil blive malet flagstænger til foråret.  
 Juleudsmykningen skal hænges op den 23. november og tændes den 25. november i 

forbindelse med et Før-Julearrangement i kirken. 
 

i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
 Vi vil i foreningen oprette et ”Grønt Hold” og laver en beskrivelse i Sognebladet om-

kring dette. Der afholdes en møde vedrørende dette emne og her vil vi prøve at finde 
tovholdere fro de forskellige områder. Bodil Schmidt kalder ind til mødet. 

 Bordpladen på Polden er blevet repareret ved sammenlimning og forbedret med en 
støtteplade. 

 

j) Arrangementer (Kunsten i bevægelse, Spil-Dansk aften, m.fl.) 
-  Der afholdes ”Spil-Dansk” Café-aften sammen med Hallen den 25. oktober 2012.  
- Der laves et ”Før-Jul” arrangement sammen med Hallen, Brugsen og kirken den 

25. november 2012. 
- Forslag om at lave et ”Høst og Løvfalds-fest næste år, hvor alle foreninger er sam-

men med Hallen, Brugsen og kirken. 
- Holmsland Sogneforening vil gerne med som vært ved Hallens årlige ”Tak for 

Hjælp” arrangement. Formanden kontakter Hallen. 
 

 
k) Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver 
 Der arbejdes ikke videre med flere af forslagene før der er kommet en afklaring på de 

igangsatte tiltag: 
- Rundkørslen ved Brugsen 
-  Passagen over Baggers Dæmning 

 Iver Poulsen vil tage en snak med Kommunen, som flere gange har lovet at se på disse 
sager, men intet er de kommet tilbage med. 
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l) Generalforsamlingen 
 Der afholdes som tidligere omtalt fælles generalforsamling i april 2013 

 
 Foreningens kassebeholdning var ved sidste møde på. kr. 30.603,14  inklusiv kr. 4.200 som 

er reserveret til ”Kunsten i Bevægelse”. Der er siden betalt faktura for Hjemmesiden og der 
er kommet indtægter fra Loppemarkedet den 3. august. 

   
Ad. 4: Gennemgang af aktuelle punkter: 

a) �edrivning af faldefærdige/gamle bygninger i Kloster 
 Indkørslen til Kloster By fra sydsiden er ikke pæn. Det blev drøftet, hvordan dette ville 

kunne forbedres. Der er et par uheldige ting, som skæmmer øjet. Det blev dog aftalt, at 
foreningen ikke er i stand til at gøre noget ved dette evt. i form af frivilligt hjælp, da 
der så vil blive svært at håndtere andre eller kommende tilfælder. 

 

b) Møde med Dagli’Brugsens bestyrelse: 
 Iver Poulsen har ikke været inviteret med til møde i Brugsen vedrørende deres forslag 

til ændret vejføring. 
 Brugsen vil lave et forslag til en vejføring, de bl.a. giver bedre plads til de store lastbi-

ler, der kommer med varer til Brugsen. Dette forslag vil man sende til Kommunen, 
som har lovet at se på trafiksituationen omkring Brugsen og rundkørslen. 

 

c) Udsmykning af Rundkørslen ved Omfartsvejen 
 Det foreslås, at man lader Rundkørslen ved omfartsvejen stå uden yderligere udsmyk-

ning, men holdes pæn med græsset klippet. 
 

Ad. 5: Eventuelt 
- ”Årets Holmbo” skal efter planen tildeles en person ved næste generalforsamling. Punk-

tet tages op ved næste møde . 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til: 
Mandag den 26. november 2012 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenters. 
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 
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______________________________________ _____________________________________ 
 Næstformand Chr. Holm Nielsen  Medlem Lars Provstgaard 
    
  
 
______________________________________ _____________________________________ 
 Kasserer Maybritt Pugflod    
 
 


