
Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Mandag d. 28. november 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. 3. oktober 2016 
OK 

Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Trafikforhold på Søndervig Landevej 
Hans Jørn har udarbejdet en fyldig skrivelse til alle i byrådet. Der gøres 
opmærksom på de problemer, borgerne på Holmsland oplever i det 
daglige i forbindelse med trafikken på Søndervig Landevej. Desuden 
peges på de problemer fremtiden bringer, hvis/når oplevelsescenteret 
”Naturkraft” og vandlandet i Søndervig kommer. 
Vi har ikke løsninger på problemerne, men ønsker en redegørelse fra 
kommunalbestyrelsen/forvaltningen angående, hvilke tanker man gør 
sig omkring Søndervig Landevej, og hvor langt man pt er med 
projekteringen. 
Brevet bliver sendt fra Holmsland Sogneforening med Sjoerd som 
underskriver. 
 

Hans Jørn 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro 

Intet nyt 

Dorthe  

 
3. Nye punkter 

 

3a Bedre stibelægning på stien rundt om Kloster Børnehus. 
Intet nyt. Jens Cordius rykkes for svar 

Sjoerd 

3b Projekt Velkommen her. 
Kører fint med omkring 20 deltagere hver tirsdag. Fortsætter 10 gange efter 
jul. 

Hans Jørn og 
Dorthe 

3c Udbyggelse af stisystemet 
Hans Jørn havde været til møde med Tove Leegaard, Esther og John 
Larsen. 
Følgende forsla/ønsker kom på bordet: 

 Der er etableret sti fra udmundingen af Røjklitvej til Vestkystens 
Gårdbutik. Denne sti ønskes forlænget til Skelmosevej. 

 Ønske om sti fra Klevevej til Klitvejen. Her er udlagt friareal på 12 
meter til vejen, så jorden er der. 

 Ønske om cykelsti fra Kloster til Klitvej 

 Ønske om cykelsti til Spangen. 

 Ønske om hundeskov. 

 Ønske om BMX-bane. 

Hans Jørn 



Videre drøftelse på mødet i januar. 

3d   

3e Er der nyt om fibernet? 
Intet nyt. Ønske om forarbejde inden generalforsamlingen i april. Lars 
tager kontakt til Frode og Laurids. 
 

Lars 

3f Vores ansigt – Klosters hovedgade 
Akitektskolen i Århus har i øjeblikket et par studerende ude i området for 
at lave en analyse af, hvad der fysisk kunne gavne stedet. Dorthe tager 
kontakt til de to og beder om,  at kunne mødes med dem. 

Hans Jørn 

3g   

3h Foredraget med Mikkel Behas? 

En rigtig fin aften, som har hentet mange roser. Et overskud på 10-15.000 
kr.( i skrivende stund hviskes om 20.000kr) Vores oplæg er, at pengene 
administreres af det kommende aktivitetsudvalg, som skal arbejde under 
Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

Dorthe 

3i Banko – gudstjeneste- lystænding-fællesspisning d. 27. november 
En fin dag, mange deltagere hele dagen igennem. 

Dorthe 

3j Rebecca Molders fortalte om tilbuddet om en kunstuge. 
Steen Rasmussen, som er kunstnerisk leder af forløbet, havde kontaktet 
Rebecca med et tilbud om samarbejde med Viborg Kunsthal om et 
kunstprojekt, som indebærer besøg af udenlandske kunstnere. 
Kunstnere, som bor og arbejder ude i landsbyerne og senere udstiller 
deres værker i Viborg Kunsthal. Kunstnerne arbejder gratis og vore 
udgifter til projektet ville være et beløb til overnatning, forplejning og 
materiale. 
Et meget fristende tilbud, men af forskellige grunde ser vi os desværre 
nødsaget til at takke nej af følgende grunde: 

 Projektet skal afvikles i august, hvad måske spænder ben for 
samarbejde med skolen. 

 Naturens Dag, som ligger først i september kræver store frivillige 
resurser, og vi frygter for stor arbejdsbyrde. Naturens Dag 
vægtes højt. 

 Projektet Kunsten i Bevægelse, som løb af staben i 2012 var en 
stor oplevelse for deltagerne, men der blev kæmpet for 
opbakning i lokalområdet. 

 Vi har haft for kort frist til at mødes med andre foreninger og 
instanser for at drøfte dette tilbud. 

 

 

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi  
102.416 kr. 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet.  
Erik Dideriksen har overtaget arbejdet med velkomstambassadørerne. 
Endnu ikke fundet en løsning på at” spore” tilflytterne. 
Marketingsgruppen vil den kommende tid udtænke, hvilke nye tiltag der 
kan iværksættes for at gavne bosætningen. 

Jesper 



4c LAG 
 

Sjoerd 

4d LDR 
Sjored havde været til årsmøde i LDR. 
 Følgende punkter blev berørt på mødet: Referat fra mødet bliver lagt 
ind på sogneforeningens hjemmeside, når det er modtaget fra Torben. 

 LAG-midler til Aventure Park 

 LAG-midler til Vestrum, her ydes også støtte fra Real Dania 

 Ridestier i kommunen 

 Projekter med østeuropæer i kommunen 

 Sundhedsugen 2017. Har det interesse? 

 Pilotprojekt-vedligeholdelse af stier-vil man lokalt overtage 
arbejdet? 

 Phd.-projekt om brug af idrætshaller i landsbyerne 

 Mange puljer med midler til projekter. eks Ildsjælepuljen. Se i 
øvrigt kommunens hjemmeside, hvor de forskellige puljer er 
nævnt. 

 Samskabelse er det store ord i kommunen i øjeblikket. 

 Nedrivning og istandsættelsesarbejde. 
 

Bodil 

4e Sognebladet 
Bodil indkalder bladudvalget til et møde med Meller i nærmeste fremtid 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
Seertallet stiger 

Sjoerd 

4g Loppemarked  
Intet at bemærke 

Dorthe-Bodil 

4h Kloster Legeplads 
Intet at bemærke 

Bodil 

4i Flagallé 
Intet at bemærke 
 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
Stort arbejde af Martin Pedel. Sjoerd overrækker et par flasker vin som 
tak. 

Lars   

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken 
Kompetencecenteret udfører opgaver på de grønne områder. Vi dækker 
materialeudgifterne. 

Bodil og Hans 
Jørn 

4l Infoskærme 
Tip-top.  

Dorthe 

 Evt.Medlemsskab af Radio Klitholm ønskes  
Næste møde d. 16.januar. Nytårskur i februar måned.  

Dronningens nytårskur 
Titlen på billedet er 
”Gallaanstalter” 


