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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 

  

Gæster: Ivan Schmidt (vedr. Hjemmeside) 

Fraværende:  Bjarne Vogt 

 

Punktet 4 e) vedr. Hjemmesiden behandles efter aftale med Formanden først på mødet, men referat fra 

punktet findes nedenfor under pkt. 4. 

 

Dagsorden for mødet bliver 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) Kloster Udviklingsfond 

c) Indsamling af affald 

d) Ragna Tangs vej/plads 

e) Anløbsbroen ved Spangen 

f) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven 

 

3) Nye punkter 

a) Container ordningen på Genbrugspladsen 

b) Opslagstavlens brug og anvendelse 

c) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej 

 

4) 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 (Se foran) 

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) 

 

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

den 27. maj, 2013, som underskrives. 

 

Ad. 2: Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13: 

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

Punktet udsættes endnu engang til næste møde. Der sker åbenbart ikke noget for at få fær-

diggjort projektet. 

 

b) Kloster Udviklingsfond 

Udviklingsfonden skriver ud til hver af bidragyderne til indskuddet til Fonden for at få de-

res accept på nedlæggelse og overførsel af midlerne til Sogneforeningen. 

 

c) Indsamling af affald 

Indsamlingsdagen var den 30. maj og der var 15 personer ude for at samle. Dette indbragte 

20 sække affald. Næste år vil /bør arrangementet finde sted 3 – 4 uger tidligere før græsset 

vokser for højt. 

 

d) Ragna Tangs vej / plads 

Søndag den 29. september arrangeres afsløringen af pladsen og pladsens navngivelse. Der 

bliver lavet indlæg og indbydelse i Sognebladet, som udkommer ultimo august.  

Der nedsættes indenfor de næste 2 uger et udvalg til at stå for festen. 

Formanden spørger Kulturudvalgsformanden Chr. Ahle om indvielsen af pladsen. 

Folkedanserne har givet tilsagn om at komme og danse nogle af Ragna Tangs danse. 

Formanden aftaler leje af Hallen. 

Der afholdes møde vedr. arrangementet mandag den 29. juli 2013 kl. 19.00 i Hallen. 

Bodil og Maybritt tager sig af informationsskilt ved pladsen. 

Annoncering i Ugebladet, Dagbladet, radio og måske også i TV-MidtVest. 

 

e) Anløbsbro ved Spangen 

 Bodil laver en skitse over en anløbsbro samt nogle læ-planter, således der bliver bedre læ 

forhold omkring stedet ved benyttelse 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 

 

f) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven 

Bodil Schmidt har sendt ansøgning til Nordea på DKK 20.000. Ansøgningen bliver dog 

først behandlet i 3. kvartal i Nordea. 
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Ad. 3: Nye punkter 

a) Containerordning på Genbrugspladsen 

 Den nuværende ordning må ændres idet vi ikke kan få kommunens tilladelse til, at plads-

manden står for adgang til en i øvrigt aflåst container, således der ikke klunses eller fjernes 

effekter fra den. 

 Forslag til ny ordning vil være indlevering af lopper hos Kresten Sørensen, Bandsbyvej 32, 

hvor man får adgang ved at kontakte en person ifølge en telefonliste. Bodil laver en tele-

fonliste og ordningen træder i kraft pr. 1. september 2013. Ændringen annonceres i Sogne-

bladets august nummer. 

 Der har været både mundtlig og mailkontakt og henvendelse til Kommunen, dog uden re-

aktion. 

 

b) Opslagstavlens brug og anvendelse: 

 Der laves et indlæg til Sognebladet omkring nye regler for anvendelse og brug af opslags-

tavlen på Dagli’Brugsens væg. 

 

c) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej 

 Det er aftalt med Kommunen, at de opsætter et skilt ved cykelstiens udmunding i stien 

langs Søndervig Landevej. 

 

Ad.4: Gennemgang af faste punkter på mødet: 

a) Foreningens økonomi 

 Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 38.301,73 og der er sket indbetaling fra endnu 

nogle medlemmer, så medlemstallet er på niveau med sidste år. 

 

b) LAG – Den Lokale Aktions Gruppe i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Hallen har fået bevilget kr. 200.000 til tilbygningen til hallen med springgrav mm. Der er 

fortsat ingen afklaring om videre forløb af LAG’s fremtid. 

 

c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Torben Mortensen har ikke nyt fra LDR og da Koordinatoren Per Gorm Nielsen er syge-

meldt med stress, sker der ikke noget. 

 Der er rundsendt aktuelt materiale omkring LDR’s seneste aktiviteter. 

 

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

 

e) Hjemmesiden 

 Ivan Schmidt deltager i mødet vedr. dette punkt, idet han har hjulpet med at få den fælles 

forside fyldt ud med billedgallerier, som fortæller om Holmsland og Kloster.  

 Det foreslås, at 

-  der oprettes en mail-box, hvor alle foreninger kan lægge arrangementer ind, så de kan 

komme på kalenderen på den fælles forside. 
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-  Der ønskes kontakt med alle foreninger for at informere om dette tilbud, evt. på deres 

bestyrelsesmøde. Viggo holder kalenderen opdateret. 

-  Gallerierne er ret besværlige at bygge op med billeder. Der har været en del fejl i pro-

grammet og Apollo har været kontaktet for at få rettet op. 

- Sogneforeningens hjemmeside ændres, så den udelukkende viser foreningens aktivite-

ter og kalender menuen fjernes. Der kan evt. laves et arkiv over afviklede aktiviteter i 

Sogneforeningen. 

- Kursus vedr. brug af hjemmesiderne for alle tre foreninger afholdes medio august. 

Apollo kommer og underviser. 

- Det undersøges hvad rettelser af fejl / kontakt til Apollo koster. Hvad dækker den årli-

ge afgift af den slags ting? 

- HIMS-linken på Sogneforeningens hjemmeside er blevet flyttet op på en bedre place-

ring i højre søjle.. 

   

f) Sogneforeningens Loppemarked 

 Det afgøres senere, om der afholdes flere loppemarkeder i år. Af hensyn til forholdene bør 

det afholdes i august eller i starten af september måned.. 

  

g) Kloster Legeplads 

 Legepladsen vil blive gennemgået for ting, som skal repareres og vedligeholdes. Der har 

været en række tilfælde af hærværk på pladsen, hvorfor der nu er opsat overvågning af 

pladsen. Der sættes en omtale af dette i Sognebladet. 

 Der er ønske om etablering af noget læbeplantning på legepladsen. Bodil laver en ansøg-

ning om penge til dette formål 

 Der kommer eftersyn og kontrol af legepladsen fra Kommunen, således de gældende regler 

for offentlige legepladser er overholdt. 

 Hallens Forsikring omfatter også legepladsen. 

 

h) Flag-allé – Juleudsmykning 

 Flagstænderne på Klostervejens østside skal af trafikmæssige hensyn flyttes længere væk 

fra vejen på stykket før bebyggelserne starter. 

 Der er fremkommet ønske om at udvide flag alléen gennem Kloster by i nord-enden, så 

den først slutter ved byskiltet. Dette vedtages og igangsættes 

 Der er ligeledes kommet forslag om at udvide flag alléen i Gl. Sogn ned til Søndervig 

Landevej. Det undersøges, hvad det vil koste for der tages beslutning herom. 

 

i) Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken), 

 Der spørges til sti vedligeholdelse på stien mellem Juelsmindevej og børnehaven. Det er 

ikke foreningens opgave. Tidligere var stien vedligeholdt af Kommunen. 

 

j) Arrangementer (Sct. Hans aften, Spil-Dansk aften, m.fl.) 

 Spil-Dansk aften bliver 31. oktober. Det arrangeres sammen med Hallen som en Cafe-

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

 Der er afholdt et opstartsmøde u Udviklingsudvalget. Holdet er blevet suppleret med lede-

ren af Børnehaven og Skolens Leder har også udtrykt ønske om at være med. Dette kan 

hun selvfølgelig også. Næste møde afholdes 1. juli 2013, hvor Formanden deltager for at 

sikre en drøftelse og stillingtagen til den nye Kommuneplan, der ligger til høring for tiden. 

 Punktet vil fremover blive navngivet: Holmsland Udviklingsudvalg  

 

Ad. 6: Eventuelt 
Ingen punkter 

 

 

Næste bestyrelsesmøde omkring Ragna Tang Arrangementet er fastlagt til: 

Mandag den 29. juli 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  Medlem Lars Provstgaard 

    

  

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Kasserer Maybritt Pugflod    


