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Referat fra Bestyrelsesmøde i Holmsland Sogneforening 
Mandag d. 19.maj 2014 
 

 

Fremmødte: Sjoerd Both, Svend B. Neess, Lars Provstgaard, Dorthe Krogsgaard og Bodil 
Schmidt 
Fraværende: Bjarne Vogt og Chr. Holm Nielsen 
 

 

1. Kommentarer/godkendelse af referat. Formandens oplæg til arbejdet i den 
kommende periode 

 

1a Kommentarer til og godkendelse 
af referat fra mødet d.23.april 

Referatet godkendt  

1b Sjoerd kommer med oplæg til det 
kommende arbejde 

 Holmsland har så mange muligheder, som 
kan udnyttes af både lokale og turister. 
Hvorfor ikke en cykelsti langs Vonå, sti langs 
Stadil Fjord, besøg på svine- og kvæggårde, 
åbent hus hos en minkavler og lejlighed til at 
nyde udsigten fra en vindmølle? Men 
infrastrukturen skal forbedres. Der skal 
udarbejdes en folder. Vi skal vise den røde 
tråd for de besøgende. Sjoerd og Svend 
udarbejder et oplæg til næste møde. 

 Forslag om et folkedansearrangement på 
Ragna Tang Pladsen d. 26.august. Lars 
forhører dansere og spillemænd.  

De to ideer kommer som nye punkter på næste 
møde. 

 

   
2. Gennemgang af punkter fra bestyrelsesår 2013-14 

 

 

   Tovholder 
2a Ansøgning om tilskud til udg. af 

”Holmsland og Klittens Historie 
bind 3” 

Dorthe havde kontaktet Hans Krogsgaard, som har 
lovet yderligere oplysninger til næste møde. 
 
 

Dorthe 

2b Anløbsbro ved Spangen John Larsen har oplyst, at projektet starter den 
sidste uge i maj. Der skal styr på økonomien.  
 

Bodil 

2c Skoleskoven- en tak til Nordea Der er skrevet takkebrev til Nordea 
Punktet afsluttet. 
 

Bodil  

 
3. Nye Punkter 

 

 

3a Nyt fra Bosætningsudvalget HB er klar til opstartsmøde tirsdag d. 3.juni kl.19.30.  
Svend annoncerer på HIMS. Mødet figurerer også på 
aktivitetskalenderen (Bodil)  

Svend  
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Mødets forløb: 
Sjoerd byder velkommen, og Svend fortæller om 
baggrunden for dette initiativ. 

 Inspirationsoplæg fra Pernille Priess 
Pedersen, Søren Elbæk og Jens Erik 
Damgaard.  

 Temagrupperne sætter sig sammen. 
Gruppearbejdet ledes af en tovholder fra 
HB. 

 Plenumdrøftelse 
I det videre forløb afholdes koordinationsmøder 
med sogneforeningen og gruppernes tovholdere. 
Svend ønsker indkøbt inspirationshæfter fra 
Syddansk Universitet. Undersøger prisen. 

 
 

3b LDRs generalforsamling d. 24.april Ikke udarbejdet referat, men Pernille sender alle 
interessante dokumenter 
 

 

3c Landsbypedelordning  I første omgang ansøgning om hjælp fra 
Kompetencecenteret til istandsættelse af borde-
bænke fra legepladsen ved centeret. 
Nye opgaver kan foreslås og rundsendes via nettet. 
 

Svend 

3d Hvordan forløb indsamlingen af 
affald d. 25.april? 
 

17-18 deltagere. 25 sække affald 
 
 
 

Sjoerd 

3e Indkøb af rammer til annoncering 
på byskiltene 

Brugsen og centeret vil gerne være med til indkøbet 
og til at dække udgifterne.  HGU er ikke klar til at 
svare, men kommer med et svar til 
evalueringsmødet vedr. fælles generalforsamling 
 

Bodil  

3f Sankt Hans fest ved Røjklit Havn Borde og stole fra HGU, hvad Lodbjerg Hede 
Grundejerforeningen sørger for. 
Ivan sørger for højtaleanlæg 
Kl. 18 Tændt op i grillen. Medbring selv mad og 
drikkevarer 
Kl. 20 Båltale ved Niels Andersen 
Derefter kaffe, the og kage. Bodil organiserer kage. 
Deling af fælles udgifter, ca. 800kr. mellem 
Friluftslauget, Lodbjerg Grundejerforening og 
Sogneforeningen. 
 
 
 
 

Sjoerd 
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4. Gennemgang af faste (ændres til løbende) punkter på mødet 
 

4a Foreningens økonomi Det har ikke endnu været muligt at få et møde med 
Maybritt ang. økonomien 
 

Dorthe  

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

Ingen kommentarer 
 
 

Sjoerd 

4c LDR – Landdistriktsrådet i 
Ringkøbing-Skjern Kommune 

Ingen kommentarer 
 
 

Sjoerd 

4d Sognebladet Majnummeret er på trapperne og uddeles sidste uge 
i maj 
 

Sjoerd  

4e Hjemmesiden Ivan deltog 
Forslag:  

 Bedre introduktion på siden. Hvad er det 
første man ser? 

 Bedre kort. Sjoerd sender et kort 

 Diskussion om sidens målgruppe. 

 Alle skal kunne tilsende fotos 

 Er brug af facebook en mulighed? 

 Interessant med antal af læsere, hvad vi nu 
kan se. 

 Referaterne skal ligger i 5 år 

 Aktivitetskalenderne sættes op i 
opslagsskabet ved Brugsen. 

 Sjoerd undersøger om der findes en lydfil 
med oplægget til arbejdet i 
sogneforeningen. 
 
 

Sjoerd 

4f Loppemarked Afholdes 30.-31.maj. Annonceres i Ugeavisen, opslag 
i sommerlandet, husstandsomdeling af annoncen 
påLodbjerg Hede og Søndervig og bannere ved 
Søndervig Landevej og Røjklitvejen  
 

Dorthe-Bodil  

4g Kloster Legeplads Hjælp fra Kompetencecenteret til reparation af 
borde-bænke 
 

Svend 

4h Flagallé Drøftelse af køb af flere stænger og flag til Gl. Sogn 
Kirkevej udsættes til næste møde. 
Svend spørges om flytning af to flagstænger ved 
indkørslen til Kloster (efter byskiltet) 
 

Bodil  

4i Juleudsmykning Stillingtagen til reparation af julebelysning udsættes 
til næste møde. 
 
 

Lars, Bjarne og 
Chr. 
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4j Grønne områder (Polden, 
Høkers Plads, Spangen, 
Sogneparken) 

Ide om et madpakkehus ved Spangen. Møde med 
landskabsingeniør Poul Gregersen skal afdække, om 
der er grund til at gå videre med et sådant projekt.  
 

Bodil  

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

Der ventes på udspil fra festudvalget 
 
 
 

Bjarne 

evt Næste møde er flyttet til 19.juni 
 

Møder i 2014:  

Onsdag 19. juni 
Mandag 25. august 

Mandag 6. oktober 
Mandag 24. november 
 

 

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 
 


