
Bestyrelsesmøde 
Referat 

Mandag d. 6.oktober kl.19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 
Afbud fra Bjarne og Bodil 

 

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 25.august 
Referatet godkendt 

Bodil 

   

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2013-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Opsætning af annonceringsskærme i brugsen og i centeret 
Sidst i oktober/begyndelsen af november sættes de op i Hallen og Brugsen 

Sjoerd 

2b Oprettelse af skydebane, shelters o.a. ved Vonå. Referat fra møde d. 
30.sep. 
En god aften med snak hvor det endte op med at Asger Krogsgaard skulle 
forhøre sig hos de nærmeste naboer i Rindum Enge mht. en evt. placering 
af skydebane. Der bliver indkaldt til et møde med alle implicerede 
foreninger omkring stedet – dette møde afholdes i hallen mandag d. 15. 
december – (der er sendt indbydelser ud til formænd) 

Bodil 

2c Naturens Dag.  
Fin dag med stor tilslutning. Alle de involverede foreninger vil gerne være 
med næste år. Måske med en udvidet kreds af arrangører. Kirken har 
forhørt. I Sognebladet maj 2015 lægges det åbent ud, om der er andre 
foreninger, som vil være medarrangører. Der har ikke været omkostninger 
for Sogneforeningen, men vi har fået en masse positiv omtale. 

Bodil 

2d Indkøb af rammer til annoncering på byskiltene 
Rammerne er påsatte og der er givet besked til brugerne. Click butikken 
kan ikke levere tekstmateriale til bruge i rammerne. 

Bodil 

 
3. Nye punkter 

 

 

3a Holmbohjemmets nedlæggelse.  
Der er indkaldt til et møde med de andre landsbyer det vedrører. Det vil 
blive udarbejdet en skrivelse. 
Vi har på bla. Facebook opfordret til at man møder op til byrådsmødet d. 7. 
oktober for at vise at dette vil vi IKKE!  

Sjoerd  

3b Connie Rise har tilbudt at lave fotos til videre salg fra lokalområdet 
Der er hængt billeder op i Hallen. Punktet tages med på næste møde  

Bjarne 

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi 
Kontoen står d.d. på kr. 40.522,61 
Vi mangler at få penge fra Friluftsrådet (16.875,-) samt Kommunen 

Dorthe 



(10.000,-) begge vedr. Naturens Dag 

4b Bosætningsarbejdet 
Der er godt gang i temagrupperne. De mødes min. hver 2. måned. Skal der 
holdes et møde hvor 1-2 personer fra hver gruppe + Sogneforening 
deltager? 
Grupperne har ”frit slag” så lang tid det ikke ”koster noget” 
Vi tager det op på næste møde 

Svend 

4c LAG 
Ingenting sket – vi afventer indtil de sender noget 

Sjoerd 

4d LDR 
 

Sjoerd 

4e Sognebladet 
Sjoerd tager kontakt til Kirstine Aarup om hun vil interviewes til næste 
Sogneblad i november  

Sjoerd 

4f Hjemmesiden – bilag 1 
Se vedhæftede bilag som viser PR gruppens bud på en forside til 
Holmsland.dk 
Siden blev ”godkendt” 

Sjoerd- Bodil 

4g Loppemarked 
Vi har fået hylderne fra Brugsen da de lavede om – disse skal sættes op, 
senest først i det nye år. Bodil og Dorthe laver en plan 

Dorthe 

4h Kloster Legeplads 
Ingen kommentar 

Bodil 

4i Flagallé 
Ingen kommentar 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
Der er tænding af julebelysningen i Kloster 1. søndag i Advent: 30. 
november  
Det blev besluttet at det er de hvide vi skal købe (pris 138,- pr. stk – de røde 
kr. 646,-). De hvide er også lagervarer så de kan leveres hurtig, hvorimod 
de røde skal skaffes hjem. 

Lars, Bjarne og Chr. 

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
Ingen kommentar 

Bodil 

5. Evt.  

Evt. afbud meddeles til formanden senest kl. 18 dagen før.  

Næste møde mandag d. 24.november 
Referat givet af: 
Dorthe Krogsgaaard 
 
Referat godkendt 
 

 
 
 

Formand Sjoerd Both 

 
 
 

Medlem Bjarne Vogt 
 
 
 

 
 
 



Næstformand Chr. Holm Nielsen Medlem Lars Provstgaard 
 
 
 

Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 

 
 
 

Medlem Svend B. Neess 

 


