
Referat fra bestyrelsesmøde 
torsdag d. 28. maj i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

 
 

Bjarne og Sjoerd var fraværende 

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 13.april Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2014-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Opsætning af annonceringsskærme i brugsen og i centeret.  
Der er indkøbt 2 skærme til henholdsvis Daglí Brugsen og til centeret. 
Oplæringen i at betjene infoskærmene skulle have været igangsat 
onsdag d.27. maj. Desværre måtte oplæringen udsættes, da Ekspert ikke 
havde fået skærmene på plads.  

Dorthe 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro  
Svend refererede fra mødet d.20.maj 

Kontakt til Stadil Fjord Bådelaug hvorfra Henning Mølgaard og Leo Ibsen godt 

vil deltage i mødet 

Kontakt til DOF hvorfra Erik Enevoldsen deltager – ikke som 

bestyrelsesmedlem, men som lokalrepræsentant 

Hee Sogneforening og Lokalråd har meldt midlertidig fra pga. flere andre 

projekter 

Per Mikkelsen fra Danmarks Naturfrednings forening vil gerne følge projektet. 

Han har gjort opmærksom på at det falder ind i naturen og ikke får højt 

ragende tårne 

Poul Gregersen og Stine Wurtz fra RkSk kommune kunne ikke deltage og der 

holdes et møde med dem efterfølgende 

Der er lavet aftale med arkitekt Claus Bødtker om at udfærdige projekt 

materiale til kommunen for 10.000 kr 

 

Ideerne, som Claus Bødtker arbejder videre med: 
 

Toiletter (undersøg forskellige muligheder) 

Madpakkehus med plads til 25-30 personer 

Shelters og madpakkehus på hver side 

Anløbsbro med handicap fiskepladser 

Sti til Vesterhede 

Stenmel på grusveje 

Tjek muligheden for strøm og vand 

Tjek hvornår vådområdet bliver etableret 

Muligheden for shelters på pæle udfordres 

Undersøg muligheden for mountainbike bane 

Skilte til stierne og SPANGEN 

Der skal sikres fremadrettet drift af stedet 

 
Næste møde aftalt til onsdag d. 19. august ved SPANGEN 

Hver enkelt forening melder tilbage om man vil deltage i den videre drift af 

stedet og støtte med 1.000 kr. til projektudarbejdelse 

Der kan være en mulighed for at søge midler gennem LAG 

 

 

Dorthe og 
Svend 



 

 
3. Nye punkter 

 

 

3a Grundlovsfesten- se holmsland.dk i kalenderen 
Arbejdsopgaver: 
Lydanlæg:Bodil skaffer mikrofon og højtaler på Ringkøbing Skole 
Sangblad: Bodil aftaler repertoiret med Ole, Dorthe kopierer. 
Stole og borde: Opstilling kl. 10 fredag d. 5.juni. 
Velkomst og styring af aftenen: Svend   
Flag ved Sogneparken: Opstilling kl. 10 
 
Alle møde op til arbejdet fredag d. 5.juni kl. 10. 
 

Dorthe og Bodil 

3b Drøftelse af resultatet fra temamødet i 2011. Se hjemmesiden 
Arkiv/Temamøde  
Vi tog fat på punkterne fra temamødet. Til næste møde har Svend ”kogt” 
materialet ned til et mindre omfattende debatområde.  
De trafikale problemer på Søndervig Landevej ser ud til at blive et 
hovedpunkt i det kommende arbejde. Hans Jørn og Lars vil til næste 
møde finde oplysninger om den foreslåede 2+1 landevej fra Herning til 
Hvide Sande. 

Svend 

3c Oprettelse af aktivitetsudvalg  
Bodil redegjorde for oprettelse af et aktivitetesnetværk på tværs af 
foreninger/råd.  
(Bilag Referat fra mødet vedr. aktivitetsnetværk) 

Bodil 

3d Naturens Dag 13.september 
Opstartsmøde mandag d. 1.juni 

Bodil 

3e Er der nyt om surfpladsen og cykeladgang over Bagges Dæmning? 
Svend havde forhørt hos kommunen og havde fået svar fra fagchef Jacob 
Bisgaard 
De tre små hytter bliver etableret i løbet af de næste 3 uger 
Cykelstien over Baggers Dæmning forventes at være færdig i løbet af 
oktober 2015 

Svend 

3f Drøftelse af grundannoncen i Sognebladet  
se vedhæftet 
Annoncens historie burde fremgå. Centeret opfordres til at uddybe denne 
donation.    

Svend 

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi 
En kassebeholdning på 55.656 kr. 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet. Nyt fra temagrupperne  
Marketingsgruppen arbejder på kontakten til ejendomsmæglere og 
banker 
PRgruppen havde haft et godt møde med Poul Osmundsen fra 
Dagbladet. Poul Osmundsen blev fodret med emner til videre 

Svend 



bearbejdelse hen over sommeren.  
Udviklingsgruppen : En opgave at sætte sig ind i kommune- og lokalplan 
og være opmærksomme på at udnytte foroffentlighedsfasen. 

4c LAG  
ikke noget nyt 

 

4d LDR  
Ikke noget nyt 

 

4e Sognebladet 
Husk at lave præsentation af personer fra egnen. Eks til de næste numre 
kunne være graver Elise Ebdrup og pedel Marcel Thut  

 

4f Hjemmesiden 
Ikke noget nyt 

 

4g Loppemarked  
Loppemarkedet d. 15-16.maj gav et overskud på mellem 19-20 000 kr. 
Næste loppemarked i august måned 

Dorthe-Bodil 

4h Kloster Legeplads 
Nordea har lovet svar på ansøgning om midler til udbygning sidst i juni 
eller først i juli 

Bodil 

4i Flagallé 
Der er stor udlejning af flagalléen hen over sommeren. 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
Ikke noget 

Lars og Bjarne  

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
Hans Jørn har skåret ned omkring gangene og fjernet hensmidte grene. 
Der skal den næste tid tages stilling til om piletræet, som har erobret 
dammen, skal fjernes.  

Bodil 

5. Evt.  

Evt. afbud meddeles til næstformanden senest kl. 18 dagen før.  
Kommende møder:  29.juni 
  12.aug.  
Referat givet af: Bodil Schmidt 
Referat godkendt 

 
 
 

Formand Sjoerd Both 
 
______________________________________ 
 

 
 
 

Medlem Bjarne Vogt 
 

__________________________________ 

 
Næstformand Svend B. Neess 

 
______________________________________ 
 

 
Medlem Lars Provstgaard 

 
_________________________________ 

 
Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 

 
______________________________________ 

 

 
Medlem Hans Jørn Sørensen 

 
_________________________________ 



 
 


