
Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.30 i centret 
 
    

1. Administrativ/organisatorisk   
Tovholder 

 

1a Referat sidste møde: 
Godkendt 

Hans Jørn 

1b Konstituering af det nye HSF bestyrelse 
 
Deltagere: Sjoerd Both, Dorthe Krogsgaard, Marie Busch Nielsen., 
Torben Pedersen, Søren Pedersen, Dee Berger 
Inviteret: Linda Tøt, Lars Provstgaard, Hans Jørn Sørensen 
Frameldte: Nuka Chemnitz, Peter Hell, Lars Provstgaard, Hans Jørn 
Sørensen 
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
Dorthe: Formand 
Sjoerd: Næstformand 
Søren: Kasserer 
Torben: Medlem 
Nuka: Medlem 
Marie:  Medlem 
 
Nuka vil blive spurgt om at tage opgaven som sekretær, det skal der 
stemmes om på næste møde. 
 
Forslaget om at invitere suppleanter til HSF-bestyrelsesmøder blev godt 
modtaget af den nye bestyrelse. Tiltaget skal betragtes som et 
eksperiment. Formålet er at gøre det nemmere at finde datoer hvor vi 
kan samle 6-7 personer.  
    
Arbejdsfordeling. Den nye arbejdsfordeling blev drøftet og derefter 
gennemgik vi hurtig de faste punkter på standard dagsorden til 
orientering af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 
 

 
 
 

1c Økonomi 
kr. 74.796,- 

Dorthe 

 
2.   Løbende og Ny 

 

 

2a Trafikforholdene på Søndervig landevej:    
Kommunens sidste planer indikerer at rundkørslen ved Klostervej vil blive 
en realitet. Projektet er dog ikke endelig vedtaget. Afgående formand 
ytrede sine bekymringer om Hvide Sande havns lobby som i Dagbladet 

Hans Jørn 



har erklæret sig imod en sådan rundkørsel. 

2b Spangprojektet:  
Forventes færdigbygget sommer 2019 

Dorthe 

2c ”Velkommen her”: 
Kører i bedste velgående. Spørgsmål om børnepasning men det bliver for 
kompliceret. Bestyrelse mener at deltagerne skal opfordres at blive mere 
aktive og og tage medejerskab af lokalsamfundet via - for eksempel - 
medlemskab af Holmsland Sogneforening eller Hallen.   

Dorthe 
Hans Jørn 

2d Stisystemet: 
Foreningen skal helst hurtigst mulig have på plads hvordan vi synes 
stisystemet på Holmsland skal se ud i fremtiden.  

Sjoerd 

2e Holmbohjemmet: 
Der er dannet en fælles støtteforening til plejehjemmet og skolen. 
Torben Hjøllund har informeret Generalforsamlingen 5. april 

Sjoerd 

2f  Affaldsindsamling: 
Affaldsindsamling d. 31. marts. Stor succes. 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: 
Banko Carl søndag d. 27. oktober. Konceptet fra sidste bankoarrangement 
følges. 
Koncert med STORMIN’ den 02. maj – pt. ca. 90 solgte billetter 

Linda 
 

2i Naturens dag: 
 
Tovholdere og parkering er på plads. Alt på skinner 
 

Peter 

2j Tilbud om energi-arrangement: 
Kun en tilmelding så der mangler 9 …. 

Sjoerd 

2k Grundlovsdag: 
Bliver afholdt af Sogneforening med støtte af lokale frivillige hvoraf nogle er 
medlemmer af politiske partier. Grundlovstale bliver afholdt af sognepræsten 
Ole Lange og begivenheden vil være af et striks apolitisk karakter. Der lejes 
et lydanlæg og HSF bakker op med et mindre budget for at dække 
omkostninger som disse.  

Sjoerd 

2l Borgerhenvendelser: 
1. Forskønnelse af indkørsel til Kloster.  

Torben Hjøllund har kontaktet Lars som nu skal drøfte sagen med 
lejeren (fodboldgolf)  
 

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. Støvproblematikken er ikke løst endnu (kommunen har 
argumenteret at der skal kun bruges det højst nødvendige kemi i 
”naturens rige”. Altså helst ingen KCL som er det gængse middel 
mod støv på grusvejen 

 

 

2m Frivilligbank: 
Slettes fra dagsorden. Linda giver besked hvis det kommer til at virke 

Linda 

   

3. Fuldført   



3a   

4. Faste  
4a Bosætningsarbejdet: 

 
Hans Jørn 
Linda 

4b LAG: 
Intet nyt 

Sjoerd 

4c LDR: 
Vi har givet tilsagn om at være vært ved områdemøde 24. april i Hallen. 
Deltagere Dorthe og Sjoerd, samt Hans Jørn  

Dorthe 

4d Sognebladet: 
Intet nyt 

Sjoerd 

   

4f Loppemarked: 
31. maj og 1. juni 

 
Peter 

4g Kloster Legeplads: 
Intet nyt – vi venter på foråret 

Torben 

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 mødet efter konstitueringsmøde  

6. Næste møde: Forslag tilgår via mail   
 

 

 

 
 
 
 
 
Formand: Dorthe N. Krogsgaard 
 
_____________________________________                                                           
 

 
 
 
Næstformand: Sjoerd Both 
 
__________________________________ 

 
Kasserer: Søren Pedersen  
 
_____________________________________                                                                                                                              
 

 
Medlem:  Nuka Chemnitz  
 
_________________________________ 



 
Medlem Peter Hell Petersen 
 
_____________________________________ 
 
 

 
Medlem Torben Pedersen 
 
_________________________________ 

 
Medlem Marie Bush Nielsen 
 
_____________________________________ 
 

 

 


