
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 
 

Mandag den 25. november  2013 -  kl. 19.00 

i 

Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

 

 

 

17-02-2014    Side 1 af 4 

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 er indkaldt til bestyrelsesmøde som ovenfor anført. 

 

Fremmødte: Iver Poulsen, Bodil Schmidt, Lars Provstgaard, Christian Holm Nielsen, Maybritt Pug-

flod; Bjarne Vogt, Viggo Kofod 

 

Ingen afbud. 

 

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) Kloster Udviklingsfond 

c) Ragna Tangs vej/plads 

d) Anløbsbroen ved Spangen 

e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven 

 

3) Nye punkter 

a) Opslagstavlens brug og anvendelse 

b) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej 

c) Projekt til fremskaffelse af midler til indkøb af udstyr på grønne områder 

 

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 – udvidelse af antal sider med farver 

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) Mødedatoer i 2014: der foreslås følgende dage: 20.01. - 17.02. - 04.04. generalforsamling - 
14.04. - 19.05. - 30.06. -25.08. - 06.10. - 24.11. 

 

6) 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 30. september, som underskrives. 

 

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

 

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

Der vil nok gå det meste af et år, før bogen er klar til udgivelse. Vi udsætter punktet igen 

til næste møde 

b) Kloster Udviklingsudvalg – nedlæggelse af Kloster Udviklingsfond 

Der mangler endnu svar på nogle af de uafklarede punkter. 

c) Ragna Tangs vej / plads 

Vi har fået positive bemærkninger og god omtale flere steder fra for vores håndtering og 

afvikling af arrangementet. 

Der vil til foråret blive taget fat på sikring af brostensbelægningen ved mindestenen med 

en betonkant.  

d) Anløbsbro ved Spangen 

 Der er indsendt ansøgning om tilskud fra Friluftsrådet til anløbsbroen. Ringkøbing Roklub 

vil også gerne være med til sponsorbidrag til anløbsbroen. 

 Der er plantet 5 rækker læhegn mod vest i dobbelt længde bl.a. Rød-El, Taks og Surbær. 

 

e) Tilskud til færdiggørelse af Skoleskoven 

Vi har modtager kr. 10.000 fra Nordea. Der vil dog først blive plantet flere træer til foråret. 

Der sendes et brev til Nordea med en beskrivelse af anvendelsen af bidraget..  

 

Ad. 3: Nye punkter 

a) Opslagstavlens brug og anvendelse: 

Opslagstavlen på Dagli’Brugsens væg kan nu anvendes af alle foreninger på Holmsland 

uden at skulle betale for det. Det skal dog påpeges, at brugerne selv sørger for nedtagning 

af opslag, når opslaget er uaktuelt. Regler for brugen opsættes i opslagstavlen. 

 

b) Skilte ved cykelstiens underføring ved Søndervig Landevej 
 Der er endnu engang rykket for opsætning af et skilt ved cykelstiens udmunding i stien 

langs med Søndervig Landevej. De har lovet, at det snart kommer. 

 

c) Projekt til fremskaffelse af midler til indkøb af udstyr på grønne områder 

Formanden har snakket med Hans Ruby. Ideen sættes i bero indtil man får en velegnet si-

tuation eller sag eller forslag, som man så efterfølgende sættes på auktion, hvor indtægter-

ne går til det bestemte formål 

 

Ad.4: Gennemgang af faste punkter på mødet: 

a) Foreningens økonomi 

 Kassebeholdningen udgør dags dato kr. 21.012. Der er etableret digital postkasse for for-

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

 Der er ikke fremkommet information eller aftale om den fremtidige LAG. Man færdiggør 

de ”gamle” projekter. 

 

c) LDR – Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 LDR kører for tiden på lavt blus pga. sygdom hos kontaktpersonen i RS-kommune. Der 

afholdes et bestyrelsesmøde 26. november. Torben Mortensen vil oversende referat fra 

mødet.  

 

d) Sognebladet  
 Sognebladets farversider udvides ikke i den trykte udgave, da det vil koste kr. 2.000 mod 

de nuværende 4 sider, der koster kr. 1.000. Firma-annoncer kan fås i farver mod ekstra be-

taling. En farveside koster kr. 320. 

 Deadline for februar nummeret er mandag den 3. februar 2014. 

 

e) Hjemmesiden 

Hjemmesiden fungerer nu rimeligt med de ændringer, som Ivan Schmidt har fået indført. 

Der vil fortsat komme nogle ændringer og tilføjelser ligesom billede gallerierne udvides. 

   

f) Sogneforeningens Loppemarked 

 Containeren bliver nu regelmæssigt tømt for effekter af Bodil, som har tømt 2 gange siden 

sidste møde.  

  

g) Kloster Legeplads 

 Bodil Schmidt har kontaktet mange af børnefamilierne for at finde nogle unge mennesker, 

som har lyst og interesse i at hjælpe til og være med til at stå for brug og vedligehold af 

pladsen. Desværre er der endnu ikke fundet nogen. Bodil har et indlæg med i Sognebladet 

for at vække interessen. 

  

h) Flag-allé – Juleudsmykning 

Juleophænget er kontrolleret og klar til ophængning. Dette vil ske inden den 1. december. 

Der ønskes et sæt nye kæder til de små træer på Høkers plads 

 

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

 De grønne områder er ordnet for sidste gang i år. De ser fortsat pæne ud. 

 

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

 Der arrangeres også i år Julehygge sammen med de fem øvrige foreninger Din Egen For-

ening, HGU, Ny Sogn Kirke, Dagli’Brugsen og Holmsland Idræts- og Kulturcenter den 1. 

december med start i Centeret og afslutning ved Dagli’Brugsen med tænding af juletræet 

på Polden. 

 Der er forslag til nye arrangementer, som skal afprøves. 
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Ad. 5: Mødedatoer i 2014 

 Der blev drøftet mødedatoer for 2014. Følgende datoer blev vedtaget: 

 

 Mandag  den 20. januar 

 Mandag  den 17. februar 

 Fredag den 4. april for den fælles generalforsamling 

 Fredag  den 21. april 

 Mandag  den 19. maj 

 Onsdag den 25. juni 

 Mandag  den 25. august 

 Mandag  den 6. oktober 

 Mandag den 24. november  

 

Ad. 6: Eventuelt 

 - Cykelstier Fjorden Rundt er der sat penge at til i 2014 

 - Rundkørslen i Kloster kom ikke med på budgetkonferencen for 2014  

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastlagt til: 

Mandag den 20. januar 2014 kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

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   Medlem Bjarne Vogt 


