
Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag d.12. september 2016 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og 
Kulturcenter 

 
       

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 15.august 2016 
 
Ok 

Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Trafikforhold på Søndervig Landevej 
 
Hans Jørn har haft kontakt til Peter Sand, som anerkender problemet. 
Konsulentfirmaet Niros har lavet en trafikanalyse for kommunen. HJ 
nærlæser resultatet af undersøgelsen. 
Derefter henvendelse til Peter Sand og kommunen om vore bekymringer 
vedr. trafikken på Søndervig Landevej. 

Hans Jørn 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro 

Der søges om midler ellers intet nyt. 

Dorthe  

 
3. Nye punkter 

 

3a Bedre stibelægning på stien rundt om Kloster Børnehus. 
 
Sjoerd har fået svar fra Jens Cordius. Der er privat ejerskab på stien. Der 
spørges ind til, hvem ejer stien??? 

Sjoerd 

3b Projekt Velkommen her. 
 
Kulturelt Samråd, som er ansøgt om midler; efterlyser kulturelle aktiviteter i 
arbejdet med Velkommen her, hvis de skal yde støtte. 
Intet nyt fra ansøgningen sendt til Ildsjælepuljen. 
Sogneforeningens bestyrelse orienteres løbende om aktiviteter under 
Velkommen her. 

Hans Jørn og 
Dorthe 

3c Referat fra mødet på Holmbohjemmet d. 1. september 
 
Lissy kommer med et udspil om behovene for hjælp til Holmbohjemmets 
gøremål. Hvad er det, beboerne kunne ønske sig? 

Sjoerd 

3d HIMS 
 
Der er et stort behov for at HIMS fungerer. Karina Susgaard har meldt sig 
som ”hjælper” til arbejdet med udgivelse af HIMS. 

 

3e Er der nyt om fibernet? 
 
Løbende kontakt til Frode Thomsen. 
 

Lars 



3f Standpunkt vedr. kommunens mange frivillighedsinitiativer og 
anstrengelse til at lede og strukturere frivilligheden. 
 
Frivilligheden længe leve – men vi ønsker selv at sætte struktur på 
aktiviteterne og tiltagene i lokalområdet. 

Sjoerd 

3g Punkter til interviewet til dagbladet  
 
Tages med på mødet d. 3. oktober 

Sjoerd 

3h Foredraget med Mikkel Behas? 

 
Solgt ca. 300 billetter. 

Dorthe 

3i   

3j Naturens Dag 
 
På mødet d. 3. oktober. 

Bodil 

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi  
 
 - svært at sætte beløb på i øjeblikket, da der indgår et regnskab omkring 
foredraget med Mikkel Beha samt Naturens Dag. Men det ser fornuftigt 
ud!! 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet.  
 
Marketingsgruppen knokler. Jesper siger tak til Tina med en buket 
blomster. 
Velkomstfolderen er udkommet. Ambassadørerne tager et gavekort på 
200 kr. med til tilflytterne. Sogneforeningen yder 100 kr. og Brugsen 100 
kr.  
Marketingsgruppen evaluerer første runde besøg d. 19. september. 

Jesper 

4c LAG 
 intet nyt 

Sjoerd 

4d LDR 
 intet nyt 

Bodil 

4e Sognebladet 
 
Artiklen med Elise Ebdrup kommer i novembernr. 
Skal vi have farve på flere sider i Sognebladet. 
Ivan bedes indhente priser fra Meller. 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
 
Ønske om flere læsere. 
Vink på HIMS i forbindelse med at der lægges billeder ind fra Naturens 
Dag. 

Sjoerd 

4g Loppemarked  
 
Overskud på mellem 14 og 15 000 kr. på markedet i september. 
 

Dorthe-Bodil 



4h Kloster Legeplads 
 
Et par hængepartier med ukrudt og manglende sand. 

Bodil 

4i Flagallé 
 
Ikke noget at bemærke 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
 
Martin Pedel er kommet på banen. Ønske om at få udskiftet de hvide 
stjerner i midten af udsmykningen med røde hjerter. Martin indhenter 
tilbud fra Solar. 

Lars   

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken 
 
Granitbordet på Polden er igen knækket. Casper Sørensen forsøger at 
reparere og stabilisere bordet. 
Arbejdsdag d. 23. oktober i Sogneparken. HJ indkalder til arbejdsdagen. 
Svend vil gerne flise. Der tages kontakt til Lars vedr. stiens belægning. 
Brugerne af Sogneparken spørges om deres ønsker til området. 

Bodil og Hans 
Jørn 

4l Infoskærme 
Ok 

Dorthe 

 Evt.  
Næste møde. 3. oktober 
 

 
 
 

Formand Sjoerd Both 
 
_____________________________________                                                           
 

 
 
 

Medlem Bent Poulsen 
 

__________________________________ 

 
Medlem Jesper Aarup 

 
_____________________________________                                                                                                                              
 

 
Næstformand Lars Provstgaard 

 
_________________________________ 

 
Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 

 
_____________________________________ 

 
 

 
Medlem Hans Jørn Sørensen 

 
_________________________________ 

 


