
Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag d.15. august 2016 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og 
Kulturcenter 

 
 Jesper var fraværende      

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d.20. juni 2016 
OK 

Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a De kaotiske trafikforhold på Søndervig Landevej 
 
Hans Jørn nævnte avisens artikel fra d. 27.juni 2016 om de 
trafikproblemer der ville opstå den dag, da Naturkraft åbner. Man 
forudser i højsæsonen 1300 biler om dagen. Artiklen går på, at 
Vejdirektoratet har fokus på trafikforholdene på Vestre Ringvej, 
hvorimod der ikke er tænkt på den øgede trafikmængde på Søndervig 
Landevej. 
Hans Jørn retter fra sogneforeningens side en henvendelse til 
projektdirektør Peter Sand og kommunen vedr. bekymringer vedr. 
trafikforholdene og den øgede trafikmængde på Søndervig Landevej.  
I forbindelse med problemet med bilister, som kører for stærkt på 
Søndervig Landevej, må man som privatperson rette en henvendelse til 
politiet. 
 

Hans Jørn 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro 

Der vil i nærmeste fremtid blive ansøgt om midler fra forskellige fonde. 

 

Dorthe  

 
3. Nye punkter 

 

 

3a  
Bedre stibelægning på stien rundt om Kloster Børnehus. 
 
Sjoerd har rettet henvendelse til Jens Cordius, og der afventes svar. 
 
 

Sjoerd 

3b Projekt Velkommen her.  
 
Projektet omtales i augustnr. af Sognebladet. 

 Der søges midler fra Ildsjælepuljen og Kulturelt Samråd. Drøftelse af 
Sogneforeningens økonomiske rolle. Beslutning om underskudsgaranti 
op til 10 000 kr.  

Hans Jørn og 
Dorthe 



Efter de første 4 gange i forløbet tages kontakt til Dagbladet. 
Forslag fra Sjoerd om at knytte forbindelse mellem herboende og 
nyankommende udenlandske familier. 
 
 

3c Sogneforeningens deltagelse i Det Internationale Marked d. 19. august 
 
Bod med hvervning af medlemmer, ”gå til vaflerne”, reklame for 
loppemarked via popcornmaskinen og omtale af projekt Velkommen her. 
Dorthe, Hans Jørn og Bodil deltager. 

Bodil 

3d HIMS 
 
Der har været henvendelse fra stedets foreninger om udfald i udgivelse 
af meddelelser om arrangementer. Der er brug for en HIMS, som 
meddelelseskanal i lokalområdet, og Dorthe arbejder videre med sagen. 
 
 

 

3e Er der nyt om fibernet? 
 
Frode Thomsen har ikke noget nyt. Efter ferien rettes henvendelse til RAH 
Energinet. 
 

Lars 

3f Parkeringsforholdene på Polden 
 
Sagen lukkes, da der ikke ses problemer i parkeringsforholdene. 
 

 

3g   

3h Er der nyt om foredraget med Mikkel Behas? 

 
Solgt 300 billetter. Frivillige hjælpere til foredraget skal ikke betale.  
 

Dorthe 

3i   

3j Naturens Dag 
 
Se folderen, som kommer med augustnr. af sognebladet. 
 

Bodil 

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi 
88.291 kr. 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet.  
  
På sidste møde blev bestemt at velkomstambassadørerne skulle have en 
gave med til tilflytterne. Denne gave kunne også være et gavekort fra 
brugsen. 

Jesper 

4c LAG  
 
Ansøgningsfrist 24. august. Der søges midler til Spangen. 

Sjoerd 



4d LDR  
Intet nyt. 
 

Bodil 

4e Sognebladet 
Udkommer i næste uge. Artiklen med Elise Ebdrup kommer i nov.nr. af 
bladet. 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
 
Ikke noget at bemærke. 
Antal visninger på holmsland.dk og holmslandsogneforening.dk Her for 
hver anden måned i første del af 2016. 

Holmsland.dk 

1/1-1/2 337 visninger 

1/3-1/4 504 visninger 

1/5-1/6 356 visninger 

1/7-1/8 223 visninger 

Holmslandsogneforening.dk 

1/1-1/2 107 visninger 

1/3-1/4 118 visninger 

1/5-1/6 102 visninger 

1/7-1/8 66 visninger 

 
 

Sjoerd 

4g Loppemarked  
Afholdes d. 2.-3. september 
 
 

Dorthe-Bodil 

4h Kloster Legeplads 
 
Der søges en løsning på fjernelse af græsset, som gror ind i 
sandunderlaget. Holmsland Maskinstation foreslår at grave kanten fri. 
 

Bodil 

4i Flagallé 
Ikke noget at bemærke 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
Ikke noget at bemærke. 

Lars   

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken) 
 
Problemer med tidsler ved Spangen.  
Holmsland Maskinstation har udbedret belægningen på den våde sti i 
Sogneparken. 
Der indkaldes til arbejdsdag i oktober måned. 
 

Bodil og Hans 
Jørn 

4l Infoskærme 
 
Køre r fint. Ønske om at brugsen selv overtager opgaven med at ”fodre” 
deres skærm. 
 
 

Dorthe 



Evt.  
 Holmbohjemmet inviterer på kaffe og kage d. 1.september kl. 15-16.30. 

Anledningen er et ønske om bedre kontakt mellem Holmbohjemmet og 
lokalbefolkningen. Sjoerd, Hans Jørn og Dorthe deltager. Men alle er 
velkommen. 

 Næste bestyrelsesmøde d. 12. september 2016 

 

Referat givet af: Bodil Schmidt 
 
 
 

Formand Sjoerd Both 
 
_____________________________________                                                           
 

 
 
 

Medlem Bent Poulsen 
 

__________________________________ 

 
Medlem Jesper Aarup 

 
_____________________________________                                                                                                                              
 

 
Næstformand Lars Provstgaard 

 
_________________________________ 

 
Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 

 
_____________________________________ 

 
 

 
Medlem Hans Jørn Sørensen 

 
_________________________________ 

 


