
Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Mandag d. 24. november kl.19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 
 

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

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

Dorthe 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2013-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Opsætning af annonceringsskærme i brugsen og i centeret 
Der arbejdes med muligheden for at bruge holmsland.dk, som grundlag for 
indholdet til informationstavlerne. En anden mulighed er at købe sig til et 
infosystem, som er mere fleksibelt.  
Sjoerd kontakter Dagli`Brugsen-, centerets- og HGUs bestyrelse 
vedrørende, hvad skærmene skal vise (kalender, billeder, meddelelser eller 
hvad?), hvilket styresystem, hvem skal redigere indholdet og hvordan med 
betalingen? 

Sjoerd 

2b Annoncering på byskiltene 
Indkøringsvanskeligheder med kondensvand. Problemet løst ved 
laminering.  

Bodil 

2c Udvikling af området omkring Spangen (se bilag 2) 
Mandag d. 15.december er HGU (Friluftslauget), Ringkøbing Ro- og 
Kajakklub, Rindum Enge”nabomølle 1”, Holmsland Jagtforening, Hee 
Jagtforening, Engforeningen Sommerlyst, Ringkøbing Jægerforbund, Hee 
Lokalråd og Sogneforening, Ringkøbing-Skjern Kommune v/Ole Kamp, 
Lodsejere omkring Spangen(Per Skarregaard, Jens Ole Vagner, Per 
Søndergaard) inviteret til et møde omkring udviklingen omkring Spangen. 
Der lægges op til at skabe et fælles projekt. Invitationen til mødet kommer 
fra projekt Rindum Enge Møller ved Asger Krogsgaard. 
Sjoerd og Bodil er tilmeldt mødet. Alle andre er også velkomne. Man sørger 
selv for tilmeldelse hos Dorthe senest d. 12.december. 

Dorthe 

 
3. Nye punkter 

 

 

3a Situationen omkring Holmbohjemmet 
Indstillingen til plejehjemslukning fra Sundhed- og Socialudvalget foreligger 
d. 26. november, hvorefter Byrådet d. 16. december tager den endelige 
beslutning. I tilfælde af en negativ indstilling kontakter Sjoerd lokalrådene i 
Hoven, Vorgod, Stadil og Troldhede med hensyn til markering af 
utilfredshed.  

Sjoerd  

3b Connie Rise har tilbudt at lave fotos fra lokalområdet til videre salg. 
Bjarne havde forslag til fotoplakat med. Bjarne indhenter tilbud på en 
produktionspris på 250 stk. /500 stk.   

Bjarne 

3c Brug af sogneforeningens midler. Den aktuelle sag om penge til 
marketingsgruppens tiltag drøftes. 
Står bestyrelsesmedlemmer med opgaver, som kræver et mindre 

Sjoerd 



pengebeløb,så må der være et råderum til at træffe bestemmelser uden 
første at have spurgt bestyrelsen. I det aktuelle spørgsmål omkring 
marketingsgruppens ønske om et rammebeløb på 2000 kr. til løsning af 
tiltag omkring bosætningsarbejdet, så må Svend kunne tildele et 
rammebeløb og være garant for at midlerne bliver anvendt på fornuftig vis. 
Brug af midler kræver selvfølgelig altid med en orientering og efterretning 
til sogneforeningen.   

3d Deltagelse i Julehygge i Kloster 30.november (se aktivitetskalenderen på 
holmsland.dk)  
Dorthe hjælper med de praktiske ting på dagen. 

Bodil 

3e Skal vi med på kommunens aktivitetskalender? (bilag 1) 
Ikke et ønske i øjeblikket, men muligheden for at annoncere med bestemte 
arrangementer, som har interesse i en videre kreds, på kommunens 
hjemmeside, kunne være en mulighed. Disse arrangementer vil så komme 
på rksk.dk og i Ugeavisen. 

Sjoerd 

3f Naturens Dag. Allerede nu, i Sognebladet fra november efterlyses 
medarrangører. 
Datoen for arrangementet i 2015 er 13. september. Møde med kommunen 
i december vedr. samarbejdet og et ønske om optagelse i brochuren ”Ud på 
Tur”. 
Sjoerd kontakter Marinehjemmeværnet om deltagelse. 
 

Bodil 

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi 
37.351 kr. i kassen. Støtten på 10 000 kr. fra kommunen i forbindelse med 
Naturens Dag er ikke blevet overført til os endnu 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet 
De 4 temagrupper holder koordinationsmøde i januar. Her deltager 
sogneforeningen. På dagsordenen kunne bl.a. være:  

 Målsætning og kerneopgaver,  

 Strategier og tidsplaner,  

 Samarbejdspartnere  

 Gruppens ønsker og evt. problemer. 

Svend 

4c LAG  
læs om udviklingsstrategien og se baggrundsmaterialer på LAG Lemvig, 
Ringkøbing-Skjern på rksk.dk 

Sjoerd 

4d LDR- Referat fra Landdistriktsforum 12.november 
Svends referat er lagt på Holmslandsogneforening.dk 

Sjoerd- Svend 

4e Sognebladet 
Lars bliver oplært af Dorthe med hensyn til annoncetegning. Derefter tager 
han ansvaret for kontakt til annoncørerne vedr. ønske om at annoncere i 
2015. 
Dorthe undersøger om betaling af medlemkontigent kan foregår via Swipp 
og Mobilepay. Men girokortene skal stadigvæk med bladet 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
Tilføjelser og mere dynamik til hjemmesiden trækker ud, da meget 
afhænger af de nye informationsskærmes indhold og funktion. 

Sjoerd- Bodil 



4g Loppemarked 
Årsindtægt på godt 30 000 kr. 
Der sættes hylder op mandag d. 8.december fra kl.16.30 til kl.19 

Dorthe 

4h Kloster Legeplads 
Intet at bemærke 

Bodil 

4i Flagallé 
Christian arbejder videre i ønsket udbyggelse af flagalleén i GL. Sogn. Er der 
mulighed for at sætte flag helt op til Søndervig Landevej? 
Flagstang, flag og vimpel kostede ved indkøb til Nordmarken 1162 kr. 
pr.stk.  

Bodil 

4j Juleudsmykning 
Hvis og såfremt, ifald vejret arter sig, og arbejdsgruppen, som arbejder 
bedst under pres, er i stødet, så kommer julebelysningen op lørdag d. 
29.november. 

Lars, Bjarne og Chr. 

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
Der kommer juletræer på Johanne Høkers Plads og på Polden. 

Bodil 

5. Evt 
Svend kom med et forslag om at udvide det føromtalte fotoprojekt til et 
lokalt foto-kalenderprojekt. Kunne laves i samarbejde med 
lokalhistorisk forening. 
Hvad sker der med surfpladsen og cykeladgang over Baggers 
Dæmning? 
Sjoerd har haft kontakt til Holger ang. tilbud på madpakkehus ved 
Spangen.  
26. januar Bestyrelsesmøde. Afholdes hos Sjoerd. 
23. februar Bestyrelsesmøde i centeret  

 

 
Referat givet af: Bodil Schmidt 
 
 
Referat godkendt 
 

 
 
 

Formand Sjoerd Both 

 
 
 

Medlem Bjarne Vogt 
 
 
 

Næstformand Chr. Holm Nielsen 
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Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 

 
 
 

Medlem Svend B. Neess 
 


