
Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag d. 29.februar kl. 19 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

 
     

  

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 4. januar 
 

Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a De trafikale problemer på Søndervig Landevej. 
 
Mødet med Ole Kamp udsættes, da der i øjeblikket ikke er nogen klarhed 
med hensyn til udbygning af vejsystemet fra Herning til Ringkøbing. Og 
heller ikke fra Ringkøbing til Hvide Sande. 
Lars har været i kontakt med Ole Kamp, som oplyser, at etablering af 
vandland og øget trafik på Søndervig Landevej og Klitvejen, vil 
fremtvinge en nødvendig løsning på de allerede nu trafikale problemer. 
Forslag fra beboer om sløjfning af de hvide striber langs vejen for at 
bedre køreforholdene.  
 
 

Hans Jørn 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro  

Den 2. februar møde i arbejdsgruppen. 

 Claus`projekt fik opbakning.  

Tømmermester Brian Jeppesen forelagde overslag af byggeriet.  

Andre muligheder for at søge midler blev drøftet: Fjeldräven, Dansk 
Handicapråd, Friluftsrådet, Trygfonden, Realdania, Nordeafonden, Aage 
V.Jensens Fond.  

Jens Kristian Jensen kontaktes vedr. fondsøgningen. 

Den 4.februar møde med Poul Nystrup Christensen vedr. søgning af VE-
midler. 

Asger og Klaus laver en ansøgning om VE-midler, og denne ansøgning 
bliver sendt til arbejdsgruppen i løbet af de næste 14 dage. 

Der er sket en nedprioritering af shelters og en opprioritering af 
cykelstien. 

 

Dorthe og 
Svend 

  



3. Nye punkter 
 

3a Nye medlemmer til sogneforeningens bestyrelse.  
Vi forsøger at finde mulige kandidater inden fælles generalforsamling. 
Vigtigt at få et medlem, som kan være bindeled til bosætningsudvalget. 

 

3b Strandrensningsdag 
Kommunen tilbyder en betaling, som er møntet på skolelever. Derfor har 
det ingen interesse. 

Sjoerd 

3c  ”75-års fødselsdagen” i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 11. marts 
2016  
Fødselsdagen er ved at være på skinner. I skrivende stund kan oplyses, at 
der er tilmeldt 60 til fødselsdagen.  
20 frivillige her fra området bakker op om arrangementet og er med i 
oplysningen omkring de lokale aktiviteter. 
Der er udarbejdet en folder, som oplyser om lokalaktiviteter. Bliver 
omdelt og kan ses på holmsland.dk  
 

Bodil 

3d Indvielse af Bagges Dæmning.  
Kommunen har selv lavet et fyldigt program for dagen, så vi sparer 
krudtet(på et løbearrangemet) til en anden gang. 
 

Dorthe- Bodil 

3e Den kommende generalforsamling 

 Drejebogen fra 2015 –Bilag 1  

 Forslag fra Svend vedr. deltagelse af RAH-EnergiMidt og forslag 
om at rykke sogneforenings indslag frem i rækken til fælles 
generalforsamling - Bilag 2 
Ønske fra Svend om at bosætningsudvalget får taletid i starten 
af generalforsamlingen. 
Interesse for at RAH-EnergiMidt informerer inden kl. 17 derefter 
og får 10 minutters taletid.  

Sjoerd 

3f Vedtægtsændringer 
Sjoerd tager kontakt til de øvrige formænd og får løst spørgsmålene 
omkring information af vedtægtændringerne 
 
 
 

Svend og Sjoerd 

3g Årets holmbo 
Fristen for nomineringen er d. 18. marts. Herefter tager udvalget stilling 
til den endelige kåring. 

Sjoerd 

3h Sogneforeningens mulige bidrag til Mikkel Behas foredrag. 

 
Sjoerd efterlyste information om dette foredrag. 
Dorthe har været til møde med Din Egen Forening, Holmsland Idræts- og 
Kulturcenter og HGU, og der var enighed om at arbejde videre med 
arrangementet. 
Højmark havde d. 21. januar samlet 450 tilhørere til foredrag med Mikkel 
Beha og havde måttet sige nej til flere. 
Billetprisen bliver 175 kr.  
Åbne spørgsmål: Hvornår starter billetsalget, og hvordan er aftalen om en 
fordelingsnøgle både ved under- og overskud. 

Sjoerd 

  



4. Gennemgang af faste punkter 
 

4a Foreningens økonomi  
53.615 kr.på kontoen. Der ligger en ubetalt regning på sidste sogneblad 
 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet.  
Tanker fra Svend omkring det kommende bosætningsarbejde: 
Holmsland Sogneforening og Bosætningsudvalget 
Den mulige organisering i fremtiden: 2016 
Den ansvarlige styring og målsætning ligger hos Sogneforeningens bestyrelse i et 
samarbejde med de udpegede tovholdere. 
Der tilstræbes afholdt halvårlige koordineringsgruppemøder 
Fra Sogneforeningens bestyrelse udpeges der en primær kontaktperson  
B-Udvalget struktureres fremover i et antal mindre faggrupper m. en tovholder 
Eksempelvis varetager faggrupperne ( 2 – 3 personer) typeopgaver som: 
 PR-kontakten 
 Marketing 
 Velkomst-initiativer 
 Fibernet-udbredelsen 
 Vækstpulje-ansøgninger 
 Lokalplan-initiativer 
 Rekrutteringsopgaver 
Udvalget kunne overordnet sørge for typeopgaver som disse: 
Lejlighedsvise indlæg i Sognebladet 
Aktivitetstilbud via HIMS og Holmsland.dk  
Rekrutteringen ifm generalforsamlingen og den mere personlige opfølgning  
Dette er også tænkt som et udspil til Tina og Torben vedr. et oplæg på GF 1. april//   

 
 

Svend 

4c LAG  
Intet at bemærke 
 

Svend 

4d LDR  
Nyhedsbrevet, som blev tilsendt fra Torben d. 29.februar 2016 bliver lagt 
ind på sogneforeningens hjemmeside. 
Efterfølgende kontakter Bodil Torben før hvert  bestyrelsesmøde i 
sogneforeningen for at høre,  om der er nyt. 
 

 

4e Sognebladet 
Der opsøges nye annoncører i Søndervigområdet. 
 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
Intet at bemærke 

Sjoerd 

4g Loppemarked  
Loppemarked 6. -7. maj. 
 

Dorthe-Bodil 

4h Kloster Legeplads 
HGU og centeret har givet 5000 kr hver til anskaffelse af vippe, 
koldbøttestativ og rutsjebane. Desuden har vi fået 5000 kr. fra 
Nordeafonden. Etableringen finder sted i øjeblikket. 

Bodil 

4i Flagallé 
Stængerne kommer op d. 10. marts, og der flages til ”75-års 
fødselsdagen” d. 11. marts og til gymnastikopvisningen d. 13. marts. 
 

Bodil 



4j Juleudsmykning 
Intet at bemærke 
 

Lars og Bjarne  

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
 
Hans Jørn tager kontakt til Svend, om han ønsker hjælp til flisning af de 
nedklippede grene. 
Hans Jørn forelægger kommunen problemet med de våde stier. Hvordan 
kommer vi pløret til livs? 
Saks har foreslået en solplads i sogneparken. Måske er det området 
omkring de rejste sten ved søen? 
 

Bodil og Hans 
Jørn 

4l Infoskærme 
Lars efterlyste hurtigere billedeskift.  
Infoskærmene kører til alles tilfredshed. 

Dorthe 

Evt.  
  
Det kommende møde: 22.februar  


