
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 
 

Mandag den  27. maj  2013 -  kl. 19.00 

i 

Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

 

 

 

25-06-2013    Side 1 af 5 
Formand:  Iver Poulsen Langelandsgade 71 DK - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9733 7034 

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

Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 

 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er indkaldt til konstitueringsmøde og til bestyrelsesmøde som 

ovenfor anført. 

 

Fremmødte: Iver Poulsen, Christian Holm Nielsen, Bodil Schmidt, Bjarne Vogt, Maybritt Pugflod, 

Lars Provstgaard, Viggo Kofod 

 

Fraværende:  ingen 

 

Dagsorden for mødet var som følger: 

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

 

2) Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13: 

a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie” 

b) Det kommunale tilbud om benyttelse af fælles kommunal kalender 

c) Brug af det elektroniske fundraisings redskab "Puljeguiden" 

d) Kloster Udviklingsfond 

e) Indsamling af affald 

f) Ragna Tangs vej / plads 

g) Anløbsbro ved Spangen 

h) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven 

 

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 (overføres) 

 

4) Eventuelt 

 

 

 

Ad. 1: Kommentarer / godkendelse samt underskrift af referat fra forrige møde  
 Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til det udsendte referat fra bestyrelsesmødet 

den 22. april, 2013, som underskrives. 
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Ad. 2: Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13: 

a) Ansøgning om tilskud til udg. af ”Holmsland og Klittens Historie” 
Punktet udsættes til næste møde, hvor endelig beslutning tages 

 

b) Det kommunale tilbud om benyttelse af fælles kommunal kalender 
Vi vil ikke benytte os af den fælles kalender. 

Man frygter, at man helt vil blive overset, hvis der kommer 30 – 40 lokale områders aktivi-

teter frem her. Arbejdet med at vedligeholde og opdatere kalenderen vil ikke blive mindre 

end det der nu er med vores egen kalender. 

 

c) Brug af det elektroniske fundraisings redskab "Puljeguiden” 
Vi kan muligvis gøre brug af Puljeguiden ved senere projekter 

 

d) Kloster Udviklingsfond 
Udviklingsfonden er beregnet på opsamling af tilskud og testamenterede beløb. Disse pen-

ge kan anvendes til forskellige formål. 

Man er i Fonden indstillet på en nedlæggelse og overføre pengene til Holmsland Sognefor-

ening. Fonden vil tage initiativ til at sætte gang i nedlæggelsen. 

 

e) Indsamling af affald 
Indsamlingsdagen er fastsat til den 30. maj. Der er endnu ikke klarhed over tilslutningen, 

da sidste frist for tilmeldingen er den 28. maj 2013.  Hvis der er mindre end 10 tilmeldte, 

vil indsamlingen blive aflyst.. 

 

f) Ragna Tangs vej / plads 
Folkedanserne har jubilæum den 8. september 2014 og det vil blive markeret med forskel-

lige ting. Navngivelsen af Pladsen på den gamle forsamlingshus grund vil være fint ved 

den lejlighed, men for sent i forhold til den omtale der nu har været ved omtalen i aviserne 

fra sagens behandling i kommunens tekniske udvalg. Da HGU har jubilæum den 14. sep-

tember 2013 vil lørdag den 29. september 2013 være en god dag til indvielsen af pladsen 

og afsløring af stenen med påskrift. 

2013  

Bestyrelsen skal inden næste møde den 24. juni 2013 have beset den foreslåede sten, såle-

des der kan bestilles indskrift og Landbobanken søges om tilskud til hjælp til dækning af 

omkostningerne.  

Indlæg til Sognebladet skaffes frem inden næste Deadline den 2. august og Christian Holm 

Nielsen spørger en fra familien om omtalen. Bodil Schmidt har en hel del materiale. 

Lars Provstgaard spørger folkedanserne. 

Informationstavle og stenbelægning fremskaffes ligeledes. 

 

g) Anløbsbro ved Spangen 
 Man er i gang med rengøringen af broen, som er voldsomt belagt med algevækst. Der vil 

også ske en udbedring af pladsen i øvrigt. 
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  Man vil gerne have plantet nogle læ-planter, således der bliver bedre forhold for benyttel-

se og besøg af pladsen. 

 Der skal søges om sponsorer til at dække udgifter til planter og anløbsbroen. HGU og 

Ringkøbing Roklub skal spørges, da de vil være brugere af pladsen 

 

h) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven 
Bodil Schmidt har lavet en ansøgning til Nordea på DKK 20.000 og Holmsland Sognefor-

ening giver DKK 10.000. Ansøgningen sendes til Nordea. 

Bodil Schmidt udtrykker lidt ængstelse for skoleskovens vedligehold og pasning, men hå-

ber skolen vil tage det med ind i undervisningen så børnene lærer noget om skove og plan-

ters pasning. 

 

Ad. 5: Gennemgang af faste punkter på mødet: 

a) Foreningens økonomi 
 Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 27.783 og der er sket indbetaling fra 300 med-

lemmer, hvilket er på niveau med sidste år. 

 

b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Der er endnu ingen afklaring af gruppens fremtid. Man kan følge med og få oplysninger 

herom på Gruppens Hjemmeside på www.lag.rksk.dk . 

 

c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Torben Mortensen har fået foreningens mødedatoer samt invitation til at komme og fortæl-

le om projekter og aktuelle ting i LDR’s arbejde. 

 Der kommer også jævnlige nyhedsbreve fra LDR, hvor info omkring rådets arbejde omta-

les. Man kan tilmelde sig en service hos Kommunen, således man automatisk får tilsendt 

disse nyhedsbreve. Det gøres på Kommunens hjemmeside, hvor man søger LDR. 

 

d) Sognebladet  
 Der er deadline den 2. august 2013 for materiale til næste nummer. 

 

e) Hjemmesiden 
 Vores hjemmeside www.holmsland.dk (husk CTRL + click) for HGU, Holmsland Idræts- 

og Kulturcenter og Holmsland Sogneforening med den fælles forsidekalender benyttes 

måske ikke så meget. 

 Viggo Kofod søger fortsat hjælp til opdatering og evt. omlægning af hjemmesiden. 

 HIMS kalenderens ejer har søgt om en mere fremtrædende plads, således det er nemmere 

at finde den på Sogneforeningens hjemmeside.. Formanden svarer på henvendelsen. 

   

f) Sogneforeningens Loppemarked 
 Containeren på Genbrugspladsen hjemsøges af klunsere, som kommer og henter de bedste 

ting og pladsens medarbejdere vil ikke tage sig af sagen på trods af at der står, at der ikke 

må fjernes ting fra containeren. Bodil Schmidt kommer og henter lopper flere gange om 
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ugen, men det er ikke tilfredsstillende, at det bruges som en ta’ selv butik. Formanden sen-

der et brev til kommunen, hvor vi klager over disse forhold. 

  

g) Kloster Legeplads 
 Bodil Schmidt har kontaktet pladsens ansvarlige, men der er ikke sket noget. Det vil nok 

være bedre at finde en anden person, som har bedre tid til at tage opgaven på sig. Hallens 

bestyrelse vil tage benyttelsen af pladsen op på det næste for at få klarhed over forholdene 

som vedligehold, pasning, reparation og forsikring. 

 Formanden vil kontakte Kommunen vedrørende eftersyn og godkendelse af pladsen. 

 

h) Flag-allé – Juleudsmykning 
 Der males flagstænger på de stænger, der ikke er sat op fast i sæsonen. De fastopsatte bli-

ver malet efter sæsonen når de er blevet klar til det. 

 Udlejningen i år har været fornuftig og der kommer også ros for de faste flagdage, som vi 

har indført. 

 

i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken), 
 Bodil Schmidt arbejder for tiden med en oprydning af Johanne Høkers Plads, hvor der fæl-

les træer og buske, så det falder sammen med den tomme plads syd for. 

 Der ønskes opsat nogle borde på pladsen, så flere kan benytte sig af området for en pause 

og et hvil. 

 

j) Arrangementer (Sct. Hans aften, Spil-Dansk aften, m.fl.) 
 - Sogneforeningen skal lave kaffen til Skt. Hans Festen. Bodil og Maybritt styrere den op-

gave. HGU stiller borde og stole til rådighed til en favorabel pris. 

 - Spil-Dansk aften bliver i slutningen af oktober måned 

 På evalueringsmødet mellem de fem foreninger, som holder generalforsamling sammen 

blev det besluttet at nedsætte et festudvalg med et medlem fra hver af de fem foreninger. 

Fra Sogneforeningen bliver Bjarne Vogt udpeget og valgt.  

 

k) Temamøde 2011 – behandling og igangsætning af opgaver 
 Udsættes.  

 

Ad. 6: Eventuelt 
- Brev fra Poul Lyng drøftes. Formanden svarer. Projekter omkring genopretning af et par 

lokale søer har lav prioritet. 

- Opslagstavlen ved den nye placering ved Brugsen er blevet meget mere brugelig. Den 

bør kunne bruges af flere foreninger og depositum på kr. 200 for en nøgle bør måske re-

duceres eller fjernes. Oplysninger om flagning sættes ind i tavlen. 

- Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej ønskes. Politiet skal spørges, 

da det er dem der skal tage aktion på den sag. 
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Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til: 

Mandag den 24. juni 2013 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 

 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Næstformand Chr. Holm Nielsen   

    

  

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Kasserer Maybritt Pugflod   Medlem Bjarne Vogt 


