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Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening. 

 

Bestyrelsesmedlemmer er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført. 

 

Fremmødte: Iver Poulsen, , Bodil Schmidt,, Maybritt Pugflod, , Viggo Kofod 

  

Fraværende med afbud:  Bjarne Vogt, Lars Provstgaard, Christian Holm Nielsen 

 

Dagsorden for mødet var som følger: 

1) Kommentarer / godkendelse samt underskrift af referat fra forrige møde samt fra mødet 29. juli 

2013 vedr. Ragna Tang  

 

2) Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012 - 13: 

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

b) Kloster Udviklingsudvalg 

c) Ragna Tangs vej/plads 

d) Anløbsbroen ved Spangen 

e) 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 

f) Sogneforeningens Loppemarked 

g) Kloster Legeplads 

h) Flag-allé – Juleudsmykning 

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

j) Arrangementer (Grundlovsmøde, sommer-/høstfest, Spil-Dansk aften, m.fl..) 

 

5) 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 27. maj, 2013, som underskrives. 

 Der var ej heller kommentarer til referatet fra mødet omkring Ragna Tangs Plads den 29. juli 

2013. Referatet 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 behandles igen på næste møde 

 

b) Kloster Udviklingsudvalg – nedlæggelse af Kloster Udviklingsfond 

Punktet behandles igen på næste møde 

 

c) Ragna Tangs vej / plads 

-  Formanden har forhandlet sig til en lavere pris for kaffe med lagkage til arrangementet 

mod at vi hjælper til ved borddækningen 

-  Stenen vil igen blive besigtiget når teksten er afsat på den før udhugningen starter 

- Skriftet omkring Ragna Tang bliver på 40 sider, heraf bliver de 7sider + omslaget i 

farver til en pris på i alt kr. 6.300 

- Der er modtaget kr. 1.100 til støtte til arrangementet samt nogle få unavngivne beløb, 

som vil blive brugt til betaling af sten og skriftet. 

- Foden til skiltet vælges udført i galvaniseret udgave med højde og pladehældning som 

skiltet ved Johanne Høkers plads 

-  Inger Plougsgaard og Gunnar Bojsen vil stå for stenbelægningen rundt om stenen og 

under den lange stenbænk på nordsiden af navnestenen, således det bliver let at slå 

græsset udenom 

- Bodil finder ud af hvilke og hvor mange sange der skal bruges ved arrangementet. Hun 

vil også stå for kopieringen 

Der laver et opfølgningsmøde mandag den 23. september kl. 19.00 i Hallen. 

 

d) Anløbsbro ved Spangen 

 Lodsejerne er spurgt samt afvandingslauget og jægerne er kontaktet omkring etablering af 

læbeplantning og anløbsbroen. Der er accept og velvilje hele vejen rundt når blot alle reg-

ler bliver overholdt, så som digets beskyttelse mod beplantning og beskyttelse. 

 

e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven 

Sagen afventer tilsagn fra Nordea som sponsor før der gøres mere.  

 

Ad. 3: Nye punkter 

a) Containerordning på Genbrugspladsen 

 Iver Poulsen og Bodil Schmidt har været til møde med Kommunen. Der mhar desuden væ-

ret en god dialog med pasningsholdet på containerpladsen. Problemet med at uvedkomne 

går ind i ”Loppe-Containeren” og fjerner de bedste ting kan vi ikke undgå, men der vil bli-

ve holdt godt øje med denne trafik. Det er ikke muligt at komme fra Sogneforeningen ved 

hver åbningsdag og sikre sig disse ting, kan ikke lade sig gøre. 

 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. 
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b) Opslagstavlens brug og anvendelse: 

 Der laves et udkast omkring nye regler for anvendelse og brug af opslagstavlen på Dag-

li’Brugsens væg. Dette opsættes i opslagstavlen. 

 

c) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej 

 Kommunen, er rykket for opsætning af et skilt ved cykelstiens udmunding i stien langs 

Søndervig Landevej. De lover, at det snart kommer. 

 

Ad.4: Gennemgang af faste punkter på mødet: 

a) Foreningens økonomi 

 Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 37.492,34. Indtægten ved loppemarkedet blev på 

godt kr. 6.000, hvilket vi er meget tilfredse med. 

 

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

 Intet nyt. Der er ikke fremkommet information om den fremtidige form og drift af disse 

tilskudsmidler fremover. 

 

c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Torben Mortensen har ikke nyt fra LDR  

 

d) Sognebladet  
 Sognebladets august-nummer er snart klar til omdeling. Der mangler endnu skriftet om 

Ragna Tang, som vil blive omdelt på denne måde som et indstik i Sognebladet. 

 

 Firmaet Søholm Service ved Bjarne Vogt har ønsket et indlæg i Sognebladet. Det blev be-

sluttet, at det skal koste kr. 500,00 og må maksimalt være 2 stk. A4 sider foldet til A5 og 

hæftet. 

 

e) Hjemmesiden 

- Kursus vedr. brug af hjemmesiderne for alle tre foreninger afholdes den 21. 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? Der laves et oplæg til en aftale om hjælp og vedligehold af 

hjemmeside-programmet. 

   

f) Sogneforeningens Loppemarked 

 Der afholdes ikke flere loppemarkeder i år; der er pakket ned for vinteren. Der har været 

god respons på annonceringen i ”Sommerlandet” på vores loppemarked 

  

g) Kloster Legeplads 

 Legepladsens forsikringsforhold er i orden. Der er dog ikke skat meget omkring de aktivi-

teter, som vi har noteret omkring pladsen. Bodil vil kontakte Marian for at høre, om der er 

skat en kontrol og udført tilsyn fra Kommunen på pladsen. 
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h) Flag-allé – Juleudsmykning 

 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. Kommunen har meddelt, at 

der skal undersøges for nedlagte ledninger inden et gravearbejde påbegyndes 

 

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

 Der har været en del opgaver med vedligehold som ukrudtsbekæmpelse, hæk-klipning og 

renholdelse af de forskellige pladser. Johanne Høkers Plads bliver ligesom Polden flittigt 

benyttet af gennemkørende turister og besøgende til en lille pause med forfriskninger fra 

Dagli’Brugsen. Viggo lovede at lave noget ukrudtsbekæmpelse ved Spangen.  

 

 Vi har fået tilbudt at købe 3 stk. borde med bænke fra Kommunen til en pris på kr. 7.000. 

Vi afventer indtil vi  har helt styr på foreningens økonomi.  

 

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

 Spil-Dansk Cafe’aften bliver torsdag den 10. oktober. Det arrangeres sammen med Hallen. 

Bl.a. kommer nogle af skolens elever og synger nogle sange. 

 

Ad. 6: Eventuelt 
Ingen punkter 

 

Næste bestyrelsesmøde omkring Ragna Tang Arrangementet er fastlagt til: 

Mandag den 30. september 2013 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. 

Mødeindkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse. 

Husk møde vedr. Ragna Tang den 23. september 2013 kl. 19.00 i Hallen 

 

Referat givet af: 

Viggo Kofod 

 

Referatet godkendt: 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Formand Iver Poulsen   Medlem Bodil Schmidt 

 

 

 

______________________________________ _____________________________________ 

    

    

  

 

______________________________________ _____________________________________ 

 Kasserer Maybritt Pugflod    


