
Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag d. 2. maj 2016 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og 
Kulturcenter 

 
 Bent var fraværende      

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra konstituerende møde d. 
11. april 2016 
 

Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Evaluering Fælles GF 2016. Tilbagemelding fra formændsmødet 25. april 
Referat fra formændenes møde: 
1. Bordet rundt – tilbagemelding fra alle foreninger  
- Der var enighed om, at det havde været en god og positiv aften. Alle 
var indstillede på fortsat at holde fælles generalforsamling 
 - Dog kan aftenens forløb strammes lidt op og struktureres lidt mere 
 - Godt hvis vi kan holde en kort orientering med ordstyrer lige før 
mødets start (30 min.) 
 - Højtaleranlæg i Hallen bliver tjekket af fagfolk fra Ekspert 
 - Særligt vedr. DEF: Foreningen fortsætter sine aktiviteter i dette 
kalenderår og sonderer samtidig muligheden for at blive en del af 
Holmsland Idræts- og Kulturcenter 
 - Valghandling med forslagsrunde gennemføres, selv om ”siddende 
kandidater” er villige til genvalg 
 - Hver forening sørger for et passende antal frivillige 
 - Det er en god ide med en gæst, som har et lokalsamfundsrelevant 
budskab 
 - Vi er enige om, at vi skal undgå at gentage, hvad der allerede er sagt 
og skrevet i Sognebladet, når der tales regnskab 
 
 2. Økonomi 
 - Vi havde en drøftelse af økonomien for afholdelse af den fælles 
generalforsamling 
 - Vi er enige om, at vi er 5 ligestillede foreninger, der ligeligt deles om 
udgifterne 
 - Fremover sælges øl, vin og vand til indkøbspris fra Brugsen 
 - Fremover købes råvarerne til fællesspisning i Brugsen. Kan vi nøjes med 
en ret ala ”spis og gå hjem”? 
 - Regningen specificeres, så vi er sikre på, at der er penge til aflønning af 
personale i Hallen  
3. Fælles generalforsamling 2017 
 - Afholdes fredag d. 31. marts 2017 kl. 17.00  
- Vi har besluttet at husstandsomdele invitation til generalforsamlingen 
ca. 14 dage før: Kommer du ? Kan vi regne med dig? …… 
 - Vi har besluttet at tilbyde aktiviteter for børnene (springgrav, lege, 

Sjoerd 



boldspil, TV) i håb om at tiltrække flere børnefamilier 
 - Sogneforeningen indkalder i god tid til planlægningsmøde 
 - Vi skal ha fundet en ny IT-ansvarlig 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro  

Ansøgning om Ve-midler indsendt. Det sammen vil i løbet af de næste 

dage ske med ansøgning til forskellige fonde. 

Dorthe  

 
3. Nye punkter 

 

 

3a Forslag fra generalforsamlingen: 
1. Bedre stibelægning på stien rundt om Kloster Børnehus. 

 
Sjoerd har kontaktet Jens Cordius fra Ringkøbing-Skjern Kommune 
og der arbejdes videre med at etablere bedre belægning på denne 
del af cykelstien. Stien bruges af beboerne på Holmbohjemmet, og 
det kan i øjeblikket være svært at færdes med rollator og kørestol  

2. Ønske om crosstraningsudstyr på Johanne Høkers Plads. 
 
Der var ikke i bestyrelsen et ønske om træningsmaskiner på 
grunden. Derimod et ønske om flere borde og bænke. Bodil 
kontakter Peter Johansen, som slå græs, for at høre hans mening om 
ideen. 

Sjoerd 

3b Opbygning af et fællesskab, hvor tilflytterne fra andre lande får lejlighed 
til at lære det danske sprog og de danske traditioner at kende.  
 
Ansatte fra andre lande mangler et netværk. Jesper og Dorthe tager 
kontakt til en flok af herboende udlændinge for at høre om interessen for 
at starte et sådant netværk og hvilke initiativer, der kan gavne deres 
tilhørsforhold til det danske samfund. 
Hans Jørn kontakter VUC for at høre om muligheder for at starte et 
sproghold i Kloster. 

Sjoerd 

3c EDB-undervisning af seniorgruppen 
 
DEF vil tage ideen op til efteråret. 

Dorthe 

3d Hvem kan annoncere på infoskærmene? 
 
Vi søger ikke en indtjening, men hvis budskabet, man ønsker at formidle, 
har almen interesse, så er det oplagt at anvende infoskærmene. Flere 
familier mangler i øjeblikket lejebolig. Så hvorfor ikke gøre opmærksom 
på denne situation på infoskærmene? 

Sjoerd 

3e Hvordan udbreder vi kendskabet til fibernet? Lars har taget kontakt til 
Frode Thomsen. 
Lars har kontaktet Frode Thomsen og Laurids Graversen vedr. arbejdet 
med at skaffe fiberbredbånd til området. Der arbejdes på sagen, men da 
der er indgivet kritik af kommunens aftale med Energi Midt om bredbånd 
til hele kommunen, ligger arbejdet stille, indtil protesten fra den private 
udbyder AirNet bliver behandlet. 

Lars 



3f   

3g   

3h Er der nyt om foredraget med Mikkel Behas? 

 
Billetsalget er startet. På et møde først i august afgøres om foredraget skal 
gennemføres. Et ønske om et mindstesalg på 200 billetter på dette tidspunkt.  

 

Dorthe 

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi 
72.748 kr. 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet.  
Jesper redegjorde for bosætningsarbejdet.  
PRudvalget vil fortsætte arbejdet med at fortælle de gode historier. Her    
er et ønske om at gøre opmærksom på holmsland.dk, hvor 
solstrålehistorierne ses. 
Marketingsudvalget arbejder i øjeblikket med en velkomstpakke til 
tilflytterne. Desuden ”uddannelse” af ambassadører til at byde 
velkommen til stedet. 
Sogneforeningen finansierer trykning af velkomsthæfte og fortæring i 
forbindelse med  møder. 
 
 

Jesper 

4c LAG  
 

Sjoerd 

4d LDR – Torben kontaktes vedr. LDRs møde i foråret. 
Datoerne 14/6 og 16/6 kan bruges. 
 

Bodil 

4e Sognebladet 
Sjoerd har interviewet helhedsleder Dorthe Thomsen.   
 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
Kører udmærket. 
Dog problemer med at få foreningerne til at give besked om 
arrangementer til kalenderen. 
 

Sjoerd 

4g Loppemarked  
Afholdes d. 6. maj og d. 7. maj 
 

Dorthe-Bodil 

4h Kloster Legeplads 
Legepladsen skal godkendes.  
 Kompetencecenteret vil reparere og male redskaber, borde og bænke. 
 

Bodil 

4i Flagallé 
Flere flagopsættere ønskes. 
 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
 
 

Lars   



4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
Der er bevilget grus til stien i Sogneparken, er bestilt hos Lars Kristensen, 
Holmsland Maskinstation.  
 

Bodil og Hans 
Jørn 

4l Infoskærme 
Kører tiptop 

Dorthe 

Evt. Det kommende møde bliver 20. juni  
  
 
 


