
Referat af bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 7. januar 2021 kl. 19.00-21.00 via teams 

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

1. Administrativ/organisatorisk   
Tovholder 

 

1a Referat sidste møde: 
Er der bemærkninger? Referatet udskrives og underskrives når vi fysisk 
kan mødes igen 
Ingen bemærkninger – underskrives til næste fysiske møde 

Dorthe 

1b Økonomi 
 188.325,46 – ingen ikke betalte fakturaer 

Søren 

1c Generalforsamling i marts 2021 
Vi tror IKKE på at vi kan gøre det i marts – vi afventer til maj-juni og 
håber vi dér må mødes lidt flere. Vi tror dog ikke det bliver muligt at 
afholde en fælles generalforsamling i år, men afventer og ser. Vi venter 
med at fastsætte en dato. 
Årsberetning sættes i Sognebladet som det plejer og sendes også ud når 
der indkaldes til generalforsamling 

Dorthe 

 
2.   Løbende og Ny 

 

 

2a Trafikforholdene på Søndervig landevej: 
Dorthe tager fat i kommunen for at høre hvor de har tænkt sig at placere 
rundkørslen ved Klostervej. Et skriv i Sognebladet om hvad der kommer 
ud af det. 

Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
Intet nyt 

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
Ringkøbing Udviklingsforum har søgt og fået penge til at få lavet en sti 
fra Vesterhede over Følling Bæk/Heager Å. Dette arbejde skulle efter 
planen være færdig 1. april 2021 
Planlægningen af Det blå Trail Center er i gang - vi følger det på 
sidelinjen 

Marie 

2d ”Velkommen her”: 

Der er ingen ”Velkommen Her” så længe der er corona ☹ 

Bodil/Dee 

2e Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster): 
Intet nyt 

Marie/Dan 

2f Bykort/oversigtskort til Kloster (Søren, Torben, Dee og Nuka) 
Det ser super godt ud. 

Søren 

2g Fælles arrangementer: 

- Holmsland Sommerfest – sidste weekend i maj 2021. 
Intet nyt siden sidst – udvalget HÅBER på det kan afholdes til maj 

Marie 



 

2h Naturens dag: 

- 12. september 2021 
Intet nyt 

Dorthe 

2i Sankt Hans: 
Intet nyt – vi afventer og HÅBER 

Søren 

2j Grundlovsdag: 
Intet nyt – vi afventer og HÅBER 

Bodil 

2k Plantning af træer på Holmsland: 
Der afventes indtil der er en plan over byens udvikling 
Når vi må mødes igen, tænker udvalget at mødes for at snakke om der evt. 
skal tilplantes nogle krukker op langs Klostervej. 
 

Dee 

2l Velkomst ambassadør: 

- Er der kendskab til nye tilflyttere? 
En enkelt som Søren giver videre til Peter Hell 
 

Søren (Peter) 

2m Teatret OM 
Intet nyt  
Bodil vil skrive lidt i Sognebladet omkring projektet. 
 

Dee 

2n 
 
 

Borgerhenvendelser: 
 

1. Baggersvej /Surfspot (Dorthe/Marie) – Dorthe kontakter LDR for 
opdatering. 
 

2. Affaldsdag – afholdes til foråret (Dorthe)- dato fastsat til lørdag d 10. 
april. Fra kl 10 til kl 13 med den afslutning der kan lade sig gøre til 
den. 
 

3. Delebil/Byens Bil til Kloster? (Dorthe)  - flyttes til fuldført 
 
 

4. Hunde høm hømer!! Dorthe tager fat i kommunen igen ang. 
opsætning af stativer med hundeposer. 
  
 

5. NYE? 
Ingen nye 
 

 

 

3. Fuldført   
3a   

4. Faste  
4a Bosætningsarbejdet: 

Lønborg Totalbyg er meget interesseret i at bygge i Kloster – Dorthe 
spørger Hans Jørn om han vil skrive en opdatering i Sognebladet 
 

Dee/Dorthe 

4b LAG: 
Intet nyt 

Dorthe 

4c LDR: 
Intet nyt 

Dorthe/Marie 

4d Sognebladet: 
Bodil vil skrive lidt om insekter (OM projektet) 
Bodil ville gerne ha lavet interview, men corona – ligeledes skulle 
redaktionen ha haft et møde, men afventer at de må mødes igen  

Bodil 



Forslag til skriv i Sognebladet: Hvordan har corona påvirket Kloster og 
omegn? 
Fortælle om julegudstjenesterne og decemberskoven 

4e Loppemarked: 
Bodil Schmidt sætter lidt til salg på nettet – især ting der ikke kan tåle at 
stå koldt. 
De frivillige vil gerne fortsætte som under corona med åbninger to gange 
ugentlig 

 

Dee 

4f Kloster Legeplads: 
Intet nyt 

Marie 

4g Flagallé:  
Intet nyt 

Søren (Peter) 

4h Julebelysning: 
Det så godt ud 
Skaller på lager er kasseret 
Det besluttes at der bruges nogle penge på at renovere det julepynt der 
er nu, bla. med nye lyskæder og nye hjerter. 
Dan får en vareprøve hjem 
Renoveringen satser vi på kan gøres af frivillige hænder 
 

Dan, Carsten 

4i Grønne områder: 
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, Sogneparken – STOR ROS til de 

der har været med til at lave decemberskoven. 
- SPANGEN, Ragna Tangs Plads  
- Græsslåning af rabatter   
 

Dan, Carsten 

4j Søge midler: 
- Nogle aktuelle?  

 

Alle 

4k HIMS og infoskærme: 
Det kører – sender ud når der er en enkelt besked  

Dorthe 

4m Hjemmesiden – aktuelt 
Bodil skriver en nytårshilsen 
 

Bodil 

 
5.   Evt. 

Nogle vejskilte/henvisningsskilte, bla den der viser om til Sogneparken ser 
noget ”algegrøn” ud. I stedet for at kontakte kommunen, meldte Carsten 
Grønne sig til at gøre det (en spand varmt sæbevand) 
 

 

    

   

  
6. Næste møde: 

Mandag 15. februar – Onsdag 17. marts 
Generalforsamling fredag 26. marts – flyttes til maj/juni pga. Corona 
 
  

 
 



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


