
Referat af bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19.30 i centret 
 
     

1. Administrativ/organisatorisk   
Tovholder 

 

1a Referat sidste møde: 
Godkendt 

Hans Jørn 

1b Generalforsamling: 
Er der løse ender?    
Nej 
 
Dorthes opslag?     
 
Er der nye ”emner” til bestyrelsen?      
 
Vi har 3-4 mulige kandidater. 
 
 

 
Sjoerd 
 
Hans Jørn 

1c Økonomi 
86.560,11 kr. 

Dorthe 

 
2.   Løbende og Ny 

 

 

2a Trafikforholdene på Søndervig landevej:    
Siden sidst ser det ud til at rundkørslen ved Klostervej bliver en realitet. 
Projektet er dog ikke endelig vedtaget. En evt. motorvej til Hvide Sande 
kan måske komme i ”vejen”. Tø hø 
  

Hans Jørn 

2b Spangprojektet:  
Ingen bemærkninger 

Dorthe 

2c ”Velkommen her”: 
Der er kommet flere nye til lektiecafeen for at få støtte til at lære dansk. 
Det er naturligvis glædeligt, hvorfor det også er på sin plads, at Poul 
Osmundsen fra avisen laver en dækning. Han kommer på besøg mandag 
d. 1. april ved 7-tiden. 
De frivillige bag lektiecafeen vil gerne lave en aften, der skal markere 
sæsonafslutningen. Der er stor tilslutning til, at foreningen støtter 
økonomisk. Vi afventer et udspil. 
Der gives ikke bevis for deltagelse i lektiecafeen. Det ville være umuligt 
at administrere i praksis. 

Dorthe 
Hans Jørn 

2d Stisystemet: 
Planerne ligger egentlig stille, når man tænker kommunalt initiativ, men 
mht. stier i forbindelse med Naturkraft er der aktivitet. Esther Larsen 
deltager i møde d. 2. maj. da hun er med i  initiativgruppen. HSF tager 
stilling til deltagelse på førstkommende møde. 

Sjoerd 

2e Holmbohjemmet: Sjoerd 



Der er dannet en støtteforening. Torben Hjøllund informerer på 
Generalforsamlingen 5. april 

2f  Affaldsindsamling: 
Affaldsindsamling d. 31. marts. 
Der synes at være pæn tilslutning. 
 

Sjoerd 
Dorthe 

2g ”Kom og hør om din kommunes muligheder”: 
Afholdes tirsdag d. 30. april. Dorthe håber at kunne deltage. 

Sjoerd 
 

2h Fælles arrangementer: 
Konceptet fra sidste bankoarrangement følges. 

Linda 
 

2i Naturens dag: 
 
Tovholdere?  
Erika Andersen og Dorthe K. med støtte fra ”mentorerne” 
.  
Parkeringsforhold? 
Jens Chr. Slot har indvilget i at lægge jord til. 
 

Peter 

2j Tilbud om energi-arrangement: 
Dorthe lægger tilbuddet på HIMS. Så ser vi, om der er tilslutning. 

Sjoerd 

2k Grundlovsdag: 
Intet nyt 

Sjoerd 

2l Borgerhenvendelser: 

1. Forskønnelse af indkørsel til Kloster.  
Torben Hjøllund kontakter Lars om de nærmere detaljer 
 

2. Trængselsproblemer ved Surfspot.  
Kommunen er - med vores hjælp -  efterhånden blevet klar over, at 
den store succes med surfspottet kræver tiltag – blandt andet i form 
af flere P-pladser evt. suppleret med autocamperplads. 
Peter har sendt brev til kommunen ang. ønsket om en cykelsti, men 
har ikke fået svar. HJ kontakter Kristian Korsholm desangående. 

3. NYE?  
 

 

2m Frivilligbank: 
Intet nyt 

Linda 

   

3. Fuldført   
3a   

4. Faste  
4a Bosætningsarbejdet: 

Der arbejdes på flere fronter, men der er endnu intet konkret resultater. 
Der er møde i udvalget mandag d. 1. april.  

Hans Jørn 
Linda 

4b LAG: 
Intet nyt 

Sjoerd 

4c LDR: 
Vi har givet tilsagn om at være vært ved områdemøde 24. april i Hallen 

Dorthe 

4d Sognebladet: 
Intet nyt 

Sjoerd 

   

4f Loppemarked: 
31. maj og 1. juni 

 
Peter 

4g Kloster Legeplads: Torben 



Intet nyt – vi venter på foråret 

4h Flagallé: 
Enkelte stænger skal udskiftes. På sigt måske glasfiber i stedet. 

Peter 

4i Julebelysning: 
Der er styr på tingene som aldrig før! 

Lars 
Torben 

4j Grønne områder: 
Intet nyt 

Lars 
Hans Jørn 

4k Offentligt tilskud: 
Intet nyt 

Alle 

4l HIMS og infoskærme: 
Intet nyt 

Dorthe 

4m Hjemmesiden – aktuelt 
Intet nyt 

Sjoerd 

5. Evt.  :    
Der er en forespørgsel om økonomisk støtte til ”kunstenikloster”, som 
gerne vil lave en udstilling med fotokunst. 
Der tages stilling på næste møde. 

6. Næste møde:   
 

 

 

 
 
 
 
 
Formand Sjoerd Both 
 
_____________________________________                                                           
 

 
 
 
Næstformand Lars Provstgaard 
 
__________________________________ 

 
Sekretær Hans Jørn Sørensen 
 
_____________________________________                                                                                                                              
 

 
Kasserer Dorthe N. Krogsgaard 
 
_________________________________ 

 
Medlem Peter Hell Petersen 
 
_____________________________________ 
 
 

 
Medlem Torben Pedersen 
 
_________________________________ 

 
Medlem Linda Tøt 
 
_____________________________________ 
 

 

 


