
Referat fra bestyrelsesmøde 
Mandag d. 6. februar 2017 kl. 19.30 i Holmsland Idræts- og 
Kulturcenter 

 
   Bodil fraværende    

1. Kommentarer/godkendelse af referat.   
Tovholder 

1a Kommentarer til og godkendelse af referat fra mødet d. 16.januar 2017 
Referat godkendt 

Bodil 

 
2.   Gennemgang af punkter fra perioden 2015-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

2a Trafikforhold på Søndervig Landevej 
Der har været skrevet i Dagbladet, ikke noget vi ikke vidste i forvejen. Vi 
skal ikke reagere på noget. Det bemærkedes at Ole Kamp ikke 
genopstiller – vi må formode at en anden er inde i tingene 
Krydset ved Gl. Sogn Kirkevej er en ting vi er obs på ved en evt. 2 +1 vej 
Vi observerer og afventer – vi har tilsagn om at vi bliver inddraget 

Hans Jørn 

2b Spangprojektet ved Vonå Engbro 
Intet nyt 

Dorthe  

 
3. Nye punkter 

 

3a   

3b Projekt Velkommen her. 

Det kører på skinner  
Vi har besøgt Kloster Børnehave og senere på foråret gælder besøgene 
Ringkøbing Bibliotek, Kjeld og Svends landbrug samt Holmbohjemmet 
Der kommer en omtale i næste udgave af Sognebladet 

Hans Jørn og 
Dorthe 

3c Udbyggelse af stisystemet og andre ideer fra mødet med Tove Leegaard 
og Esther Larsen i november 2016. 

 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. 
 
Der var enighed om at vi skal vægte cykelstien fra Kloster til Klitvejen 
samt bedre cykelforhold til Spangen 

 

3d Brug af Sogneparken. Hvad med udstilling af kunstværker? 
Rebecca Molders er blevet kontaktet og finder ideen god. Sjoerd 
kontakter kunstudvalget i Kloster som vi håber vil være med i det 
Evt. ”sansehave-skov” sammen med Børnehaven og Holmbohjemmet 

Sjoerd 

3e Er der nyt om fibernet? 
Lars har haft kontakt til RAH Energi Midt  ang. fibernet til Kloster. 

Lars 



 Hvis der er opbakning på 40% blandt de husstande der bliver tilbudt, så 
kommer der fiber til byen i 2017.  
Der vil blive afholdt en møde med fiber afdelingen sammen med 
sogneforeningens bestyrelse og vores to lokale ”tovholder” Frode T. og 
Laurids G. Der vil det blive drøftet hvordan vi kan støtte op om de Fiber 
kampagne der bliver afholdt i foråret 2017. 

3f Vores ansigt – Klosters hovedgade. 
Hvad kan vi bruge de arkitektstuderendes ideer til? 
De to arkitektstuderende har lovet, at deltage i Naturens Dag og her 
fremvise deres planer for området. Vi ser hvad tiden bringer 

Sjoerd 

3g Fælles generalforsamling d. 31.marts 
Der har været afholdt forberedende møde med de andre foreninger. Erik 
Dideriksens madhold står for bespisningen og under kaffen kommer 
Andrea Oehlenschlæger og synger  
Omkostningerne fordeles ligeligt mellem de 4 deltagende foreninger 
Der er afsat max 30 min til hver forening 
Der skal udleveres 2 farvede sedler til hvert medlem så forslag til 
bestyrelse også kun er for medlemmer af de respektive foreninger 
På valg i år er: Lars Provstgaard, Bodil Schmidt (ønsker ikke genvalg) og 
Hans Jørn Sørensen 

Sjoerd 

3h  
 

 

3i   

 
4. Gennemgang af faste punkter 

 

 

4a Foreningens økonomi  
Saldo d.d. kr. 88.540,84 

Dorthe 

4b Bosætningsarbejdet.  
Erik Dideriksen er blevet koordinator for besøg hos nye holmboere. 
Yderligere markedsføring afventer 

Jesper 

4c LAG 
Sjoerd har mailet med Torben Mortensen ang. et møde med LAG – dette 
kan ikke lade sig gøre inden generalforsamlingen. 

Sjoerd 

4d LDR  
Intet nyt 

Bodil 

4e Sognebladet 
Udkommer sidst i februar 

Sjoerd 

4f Hjemmesiden 
 

Sjoerd 

4g Loppemarked 
Afholdes d. 26.-27. maj 
Der indkaldes som sædvanligt til arbejdsdage forud for markedet 

Dorthe-Bodil 

4h Kloster Legeplads 
 

Bodil 

4i Flagallé 
Til generalforsamlingen opfordres der til at der laves faste flaghold 

Bodil 

4j Juleudsmykning 
 

Lars   



4k Grønne områder (Polden, Høkers Plads, Spangen, Sogneparken 
 

Bodil og Hans 
Jørn 

4l Infoskærme 
Kører okay 

Dorthe 

Evt.  
 
Referat givet af Dorthe Krogsgaard 
 

 
 
 

Formand Sjoerd Both 
 
_____________________________________                                                           
 

 
 
 

Medlem Bent Poulsen 
 

__________________________________ 

 
Medlem Jesper Aarup 

 
_____________________________________                                                                                                                              
 

 
Næstformand Lars Provstgaard 

 
_________________________________ 

 
Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 

 
_____________________________________ 

 
 

 
Medlem Hans Jørn Sørensen 

 
_________________________________ 

 


