
Dagsorden til bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 19.00-21.00 i 

Holmsland Idræts- og Kulturcenter 
  

  Deltagere:  Marie, Bodil, Dee, Carsten, Søren, Dan, Dorthe 
  Afbud:  Sjoerd, Nuka 
  Ordstyrer: Marie 

1. Administrativ/organisatorisk   
Tovholder 

 

1a Referat sidste møde: 
Godkendt 

Dorthe 

1b Økonomi 
210.341,08 + godt 13.000 liggende i mønter fra loppemarkedet 
Hvad skal vi bruge pengene til? 
 

Søren 

1c Corona – kan vi gøre noget? /hvordan agerer vi? 
Sende en HIMS ud om der er nogen der har brug for at der bliver handlet 
ind, eller en snak gennem vinduet. Opfordre til at hjælpe naboen. 
Sogneforeningen kan være formidler (Dee vil være formidler) 
Gå en tur osv.  
Børnehaven og Holmbohjemmet – kan vi gøre noget for dem? 
Fakkeltog gennem byen, (aftale med Esther og Ole) DK snakker med dem 
Føler ud, bidrag til et eller andet 
 

Dorthe 

 
2.   Løbende og Ny 

 

 

2a Trafikforholdene på Søndervig landevej: 
Ingen bemærkning 

Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
Dorthe sørger for opslag i skabet 
Forslag fra kajakroere i Ringkøbing: der mangler et bræt under 
landgangsbroen – De må gerne sætte et op i samme træsort og 
behandling, for deres regning  
Forslag at skærm i syd flyttes et fag mod nord – Marie tager kontakt til 
Otto Nohns og Jens Sundgaard at de må gerne gå i gang med det 

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
Referat fra møde i ”Det blå Trail” omkring det blå trail-center. Et stort 
projekt som skal opføres ved Ringkøbing Roklub 
Sogneforeningen vælger at vi IKKE er en del af trail-centeret, men Marie 
fortsætter med at være med til møderne i Det blå Trail  

Marie 

2d ”Velkommen her”: 
Udsat til skolen er klar til at modtage os igen 

Bodil/Dee 

2e Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster): 
Et kort møde med Esther for at få overdraget hvad der har været 

Marie/Dan 

2f Bykort/oversigtskort til Kloster (Søren, Torben, Dee og Nuka) Søren 



Et flot kort og liste over annoncører blev fremlagt 
I første omgang bliver der sat et stort skilt på gavlen af Brugsen 
Skal sættes op inden årets udgang 
 

2g Fælles arrangementer: 

- Holmsland Sommerfest – sidste weekend i maj 2021 (møde i 
udvalget midt i november) 
 

Marie 

2h Naturens dag: 

- 12. september 2021 – intet nyt 
 

Dorthe 

2i Sankt Hans: 
Intet nyt 

Søren 

2j Grundlovsdag: 

Går i gang med planlægningen efter nytår 
Bodil 

2k Plantning af træer på Holmsland: 
Der er kontakt til en landskabsarkitekt (gennem Torben Mortensen) – 
afventer svar fra hende. 
Et forslag fra en borger: beplantning vest for byen, stikvejene især – som læ 
 
 

Dee 

2l Velkomst ambassadør: 

- Er der kendskab til nye tilflyttere? 
 

Søren (Peter) 

2m Teatret OM 

Der er holdt et formøde omkring Kulturprojekt i RKSK 2020 – ”Giganternes 
Indtog” som er et forløb der løber fra forår 2021 hvor Teatret OM kommer ud 
og sammen med frivillige bygger ”giganter”. Så mange foreninger som muligt 
ønskes at deltage. Der undersøges videre hvad der skal ske og hvor 
giganten kan bygges. Næste møde med Teatret OM er i 2021 
  

Dee 

2n 
 
 

Borgerhenvendelser: 
 

1. Baggersvej /Surfspot (Dorthe/Marie)  
LDR vil tage udfordringen op. 
 

2. Affaldsdag – afholdes til foråret (Dorthe) 
 
 

3. Delebil/Byens Bil til Kloster? (Dorthe)   
Efter udsendelse gennem Erhvervsklubben i Kloster til alle 
sponsorere, var der hurtigt tre der meldte tilbage at de gerne vil købe 
en reklameplads på bilen. Dette er sat i værk og kører 100% af 
Byens Bil. Desværre kan vi pga. corona jo ikke lave et stor ”event” 
når bilen kommer, men der annonceres på HIMS og via FB siden 
”alle os i Kloster”. Bilen kommer til at ha sin ”base” på p-pladsen ved 

Brugsen. (punktet flyttes til ”løbende og ny”) 

 
 

4. Hunde høm hømer!! Vej og Park kontaktes for at opfordre til at sætte 
standere op med hundeposer (stier om skolens arealer, Røjklit 
Havn, ved Brugsen/kirken, sti ved Sognepark) Bodil laver et skriv til 
Sognebladet 
 
 

5. NYE? 
 

 

 

3. Fuldført   



3a   

4. Faste  
4a Bosætningsarbejdet: 

En borger har gjort opmærksom på muligheden for afvandingssøer i 
oplandet 
Afventer møde d. 29.10. 

Dorthe 

4b LAG: 
Intet nyt 

Dorthe 

4c LDR: 
Stor opbakning fra hele området: VestRum og Holmsland – et godt møde 
med mange gode idéer. 
Vi prioriterer at komme til dette møde hver gang 
 

Dorthe/Marie 

4d Sognebladet: 
Bodil er i gang med artikler 
Sjoerd har sendt interview med en lokal  

Bodil 

4e Loppemarked: 
Der er kommet mange penge ind – stor succes med denne måde at gøre 
det på. 
TAK fra loppeholdet til vognen 
Skotrende på staldbygning er blevet repareret.  
Dorthe snakker med Karen Marie og Kristen ang. leje: forslag fra 
Sogneforeningen er ”alm” år = to loppemarkeder om året (4.000,-) Hvis 
vi er der hele året/holder åbent et par dage hver uge: dobbelt leje.  
 

Dee 

4f Kloster Legeplads: 
Kjeld kontaktes for at høre om opgaven er givet videre. 
 

Marie 

4g Flagallé:  
 Flagstængerne er taget ned for i år 

Søren (Peter) 

4h Julebelysning: 
Dan og Carsten tager fat i Torben og giver Bodil Hindsholm dato for 
opsætning (for foto til næste år) 
 

Dan, Carsten 

4i Grønne områder: 
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, Sogneparken  
- SPANGEN, Ragna Tangs Plads 
- Græsslåning af rabatter 
 

Dan, Carsten 

4j Søge midler: 
- Nogle aktuelle? (evt. til beplantning – ansøgningsfrist til februar) 

 

Alle 

4k HIMS og infoskærme: 
Det kører  

Dorthe 

4m Hjemmesiden – aktuelt 
Bodil tager info fra HIMS 

Bodil 

 
5.   Evt. 

 

 



5. Evt.  
Vi tilmelder os til fejringen af frivillige/ Frivillighedsprisen 2020   

 

   

  
6. Næste møde: 

Tirsdag 27. oktober – Onsdag 2. december - Torsdag 7. januar – 
Mandag 15. februar – Onsdag 17. marts 
Generalforsamling fredag 26. marts. 
 
  

 
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
_____________________________  _________________________________ 
Formand:   Dorthe Krogsgaard  Næstformand:   Marie Busch Nielsen 
 
_____________________________  _________________________________ 
Sekretær:   Nuka Chemnitz   Kasserer:   Søren Plauborg Pedersen  
 
_____________________________  _________________________________ 
Medlem:   Dee Berger   Medlem:   Bodil Hindsholm Hansen 
 
_____________________________ 
Medlem:   Dan Søgaard 


