
Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag d. 16. januar 2017 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og 
Kulturcenter 

 
 Fraværende: Bent og Hans Jørn    
  

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 28. nov. 2016 
OK 

Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Trafikforhold på Søndervig Landevej 
Udsættes til næste møde, da HJ er fraværende. 

Hans Jørn 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro 

Intet nyt fra VE-midler. 

Der søges desuden midler fra Nordea, Friluftrådet. 

Der sendes ansøgning til Landdistriktspuljen inden d. 31. januar. 

Dorthe  

 
3. Nye punkter 

 

3a Bedre stibelægning på stien rundt om Kloster Børnehus. 
 
Grunden tilhører kommunen, men sogneforeningen har brugsret til 
området. Ingen hjælp fra kommunen til forbedring af belægningen. 

Sjoerd 

3b Projekt Velkommen her. 
 
Starter igen d. 17.januar- Undervisningsforløbene udvides til 2 timer. 
Marie Busch Nielsen bliver tilknyttet projektet. 

Hans Jørn og 
Dorthe 

3c Udbyggelse af stisystemet 
 
Udsættes til næste møde, da HJ er fraværende. 

Hans Jørn 

3d Brug af Sogneparken. Hvad med udstilling af kunstværker? 
 
Sjoerd tager en snak med kulturkonsulent Rebecca Molders om 
muligheden for at bruge sogneparken i forbindelse med udstilling af 
kunstværker. 
 

Sjoerd 

3e Er der nyt om fibernet? 
Laurids Graversen har fået lovning på svar i løbet af de næste to 
måneder på, om der er bredbånd på vej til Kloster. 
Der menes bredbånd i Kloster i løbet af 2017 eller først i 2018. 
Dorthe stiller spørgsmål om hvordan landområdet er stillet? 
Artikel i Sognebladet februar nummeret. Lars giver Laurids besked.  
 

Lars 



3f Vores ansigt – Klosters hovedgade. 
 
Fremlæggelse af ideer fra arkitektstuderende 18. januar 
Deltagelse i fremlæggelsen i Rådhushallen kl. 15.30-19.00. Sjoerd, Bent, 
Dorthe og Bodil deltager. 

Hans Jørn 

3g Fælles generalforsamling d. 31.marts 
 
Sjoerd tager kontakt til de andre foreninger. 
Asger spørges om at være ordstyrer.  

Sjoerd 

3h Indstilling til Gjæwe Vestjyder. 
 
Er på vej. 

 

3i   

   

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi  
 
85.477.75kr. 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet.  
 
Der arbejdes på en fælles markedsføring for alle institutioner, foreninger 
og handlende 

Jesper 

4c LAG 
 
Intet nyt 
 

Sjoerd 

4d LDR  
Lokalmøde med LDR- hvornår? 
Sjoerd informerer Torben om de næste to mødedatoer - 6. februar og 20. 
marts. 
 

Bodil 

4e Sognebladet- referat fra mødet med bladudvalg og Meller. 
 
Ok med det nye omslag. Jørn Deleuran har lovet at levere foto til 
omslaget. 
Meller forhøres angående girokort. Han sender en af dagene et forslag 
til girokortet, som en del af februarnummeret. 
 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
 
OK 

Sjoerd 

4g Loppemarked  
 
26.-27.maj er mulige datoer for afholdelse af loppemarked. (Men en 
rund fødselsdag kan komme i vejen). 

Dorthe-Bodil 

4h Kloster Legeplads 
OK 

Bodil 



4i Flagallé 
OK 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
OK 

Lars   

4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken 
Ros til det store nedskæringsarbejde i oktober. 
Måske er tiden inde til, at der søges hjælp til vedligeholdelse af 
sogneparken udefra. Bliver tanken om opstilling af kunstværker på 
stedet til virkelighed, så er det nødvendigt med en trimning. 

Bodil og Hans 
Jørn 

4l Infoskærme 
 
De enkelte brugere må selv udnytte skærmenes muligheder. Hvad med 
en gang imellem at køre en konkurrence på skærmen, som tvinger folk til 
at læse? 
 

Dorthe 

Evt.  
De næste møder: 6. februar og 20. marts. 
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 

 
_________________________________ 

 


