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Referat fra Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening 
Onsdag d. 23.april 2014 
 

 

1a Konstituering af bestyrelse Kirsten Nohns har anmodet om at blive 1.suppleant i 
stedet for Svend B. Neess. Dette ønske blev godkendt 
 

Formand Sjoerd Both 
Næstformand Chr. Holm Nielsen 
Kasserer Dorthe Krogsgaard 
Sekretær Bodil Schmidt 
Medlem Svend B. Neess 
Medlem Lars Provstgaard 
Medlem Bjarne Vogt 
Suppleant Kirsten Nohns 
Suppleant Henrik Jørgensen 
 
 

 

 

 

   
2. Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2012-13 

 

 

   Tovholder 
2a Ansøgning om tilskud til udg. af 

”Holmsland og Klittens Historie 
bind 3” 

Der er et ønske om at se budgettet vedr. udgivelsen, 
før der tages stilling til ønsket. Hans Krogsgaard Gl. 
Sogn er kontaktperson til Lokalhistorisk Forening 
 

Dorthe 

2b Kloster Udviklingsfond Kloster Udviklingsfond er blevet opløst på 
generalforsamling d. 17.marts 2014 
 

Chr.  

2c Ragna Tangs vej/plads Brolægningen er færdiggjort, og der er anlagt en 
cementbræmme til beskyttelse, når kommunens 
plæneklipper kører i området. 
 

Bodil  

2d Anløbsbroen ved Spangen Friluftrådet har bevilget 12 500 kr. til anlæg af 
anløbsbro. Dette projekt udføres i løbet af maj 
måned.  
 

John Larsen 
Bodil  

2e Tilskud til færdiggørelse af 
Skoleskoven 

Sogneforeningen har bistået med ansøgning om 
midler til opgaven, men har i øvrigt ikke noget med 
opgaven at gøre. Nordea har bevilget 10 000 kr. til 
indkøb af planter. Plantningen finder sted 1. maj. Tak 
til Nordea. 
 
 

Bodil  

 
3. Nye Punkter 
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3a Holmsland Bosætningsudvalg- 
opfølgning fra 
generalforsamlingen 

HBs oplæg på generalforsamlingen fangede 
tilhørerne. God tilslutning til de 4 temagrupper under 
HB. HB holder møde d. 1.maj. 
Der indkaldes til opstartsmøde for de 4 temagrupper 
i maj måned. Gruppernes arbejde refereres videre til 
sogneforeningen ved deltagelse i møderne eller 
gennem Svend. Der laves aftale om, hvornår 
temagrupperne refererer tilbage. 
Når de 4 temagrupper fungerer nedlægges HB. 
For at give inspiration har HB et forslag om indkøb af 
inspirationshæfter fra Syddansk Universitetsforlag - 
25 stk for 2000kr.  
 

Svend  

3b LDR holder generalforsamling den 
24.april i Bork 

Just Enggrob er foreslået til LDR  

3c Landsbypedelordning under 
opstart 

Orientering i Holmsland Idræts- og Kulturcenter d. 
12. maj kl. 19. Samlet tilmelding på 8 personer. 
 

 

3d Indsamling af affald d. 25.april 
kl.19-21 

15-20 personer har tilmeldt sig arbejdet, som udføres 
i samarbejde med Lodbjerg Hede Grundejerforening. 
 

 

3e Byskilte-opsætning af rammer For at kunne skilte ang. arrangementer i området 
ønskes indkøbt skilterammer til de 2 byskilte. Din 
Egen Forening, Dagli Brugsen, Centeret, HGU er 

forhørt ang. finansieringen. Udgifter til disse 
rammer beløber sig til 2500kr. Centeret har meldt 
tilbage og er interesseret. Bodil rykker de øvrige 
foreninger for svar.  
 

Bodil  

 
4. Gennemgang af faste punkter på mødet 

 

 

4a Foreningens økonomi Dorthe tager kontakt til Maybritt ang. overdragelse 
af kassererarbejdet. 
 

Dorthe  

4b LAG- Den lokale Aktionsgruppe i 
Ringkøbing-Skjern Kommune 

Der går rygter om sammenlægning af vores lokale 
LAG og Lemvig-Struer LAG. På den måde færre midler 
at råde over. 
 

 

4c LDR – Landdistriktsrådet i 
Ringkøbing-Skjern Kommune 

Paraplyorganisation for de forskellige sogne- og 
borgerforeninger og dermed bindeled til kommunen. 
Formand er Pernille Priess Pedersen. I øjeblikket 
sidder Torben i LDR, og i den kommende periode er 
der et ønske om, at Just Enggrob skal varetage 
posten. 
 

 

4d Sognebladet Næste Sogneblad udkommer i slutningen af maj.  
 

Sjoerd  

4e Hjemmesiden Nærlæs www.holmsland.dk og kom med  

http://www.holmsland.dk/
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kommentarer og nye ideer til indholdet.  
 

4f Sogneforeningens loppemarked Næste loppemarked afholdes 30.-31. maj. Masser af 
lopper. 
 

Bodil  

4g Kloster Legeplads Der er et ønske om at stedets ”unge familier” vil gå 
ind i arbejdet med vedligeholdelse og udbyggelse af 
legepladsen. Rutsjebanen er i stykker. ( i skrivende 
stund har jeg gennem Sjoerd fået at vide, at Henrik 
Boysen har repareret den- dejligt!!) 

 

4h Flagallé- juleudsmykning Flagstængerne nymalet, stængerne fra Søndervig 
Landevej til byskiltet flyttet, og de ny flagstænger ved 
Nordmarken etableret. Problemer med tyveri af 
vimpler. På næste møde drøftes indkøb af stænger 
på det første stykke af Gl. Sogn Kirkevej. I øjeblikket 
stænger på den lige strækning. 
Bjarne havde forslag om udskiftning af de røde 
hjerter i julebelysningen med lysende stjerne. En 
meget billigere løsning. Bjarne undersøger andre 
muligheder, før der tages stilling til anskaffelse. 
 

Flagstænger - 
Bodil 
Julebelysningen- 
Bjarne  

4i Grønne områder (Polden, Høkers 
Plads, Spangen, Sogneparken) 

De grønne hold arbejder godt. Der er ingen 
problemer med at rekruttere hjælp. 
 

Bodil  

4j Arrangementer(Grundlovsmøde, 
sommer-/høstfest, Spil-
Danskaften, m.fl.) 

Der er et ønske om, at de 5 foreninger hurtigt får 
indkaldt til møde, så der kan arrangeres i fællesskab. 
Bent Erik Iversen HGU sørger for indkaldelse. 
 

Bjarne 

 
5. Generalforsamlingen i april - evaluering 

 

 

5 Stor tilfredshed med arrangementet. De involverede foreninger evaluerer og fastsætter 
en dato for næste års generalforsamling 

 

 
Evt 

 

 

Sjoerd kontakter Rune vedr. problemerne med brokkerier på Genbrugspladsen. En 
præsentation af Rune og Runes job kunne være et givtigt indslag til Sognebladet. 
Møder i 2014:  

Mandag 19. maj 
Onsdag 25. juni 

Mandag 25. august 
Mandag 6. oktober 
Mandag 24. november 
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Referat givet af: 
Bodil Schmidt 
 
Referat godkendt 
 

 
 
 

Formand Sjoerd Both 

 
 
 

Medlem Bjarne Vogt 
 
 
 

Næstformand Chr. Holm Nielsen 

 
 
 

Medlem Lars Provstgaard 
 
 
 

Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 

 
 
 

Medlem Svend B. Neess 
 

 


