
Referat bestyrelsesmøde 
Mandag d. 15. februar 2021 kl. 19.00-21.00 via teams 

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

1. Administrativ/organisatorisk   
Tovholder 

 

1a Referat sidste møde: 
Godkendt. Referatet udskrives og underskrives når vi fysisk kan mødes 
igen 
 

Dorthe 

1b Økonomi 
Der er kr. 190.111,66 på kontoen d.d.  

Søren 

1c Generalforsamling i marts 2021 
Årsberetning er sendt til Sognebladet og kommer med i februarudgaven. 
Der er nævnt at der senere indkaldes til generalforsamling. 
Bestyrelsesmedlemmer der er på valg: Nuka (ønsker ikke genvalg), Marie 
og Søren 
Vi afventer og tager det op på bestyrelsesmødet i marts. 

Dorthe 

 
2.   Løbende og Ny 

 

 

2a Trafikforholdene på Søndervig landevej: 
Det er, som I sikkert har læst, nu besluttet at der skal laves en rundkørsel 
ved Klostervejs udmunding i Søndervig Landevej – hvor Baggesvej bliver 
det ene ”ben”. Der er skrevet et lille stykke om det til Sognebladet 
 

Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
Der er møde d. 4. marts med de foreninger der er med til at vedligeholde 
stedet. Søren og Dorthe deltager fra Sogneforeningen 
 

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
Mail fra Hans Christian Vestergaard om at den lille bro over Følling Bæk 
bliver lavet i februar/marts, SKAL pga. dyreliv være færdig 1. april 
 

Marie 

2d ”Velkommen her”: 

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

Bodil/Dee 

2e Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster): 
Iab (intet at bemærke) 
 

Marie/Dan 

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

Søren 



 

2g Fælles arrangementer: 
- Holmsland Sommerfest – sidste weekend i maj 2021. 

Det forventes stadig at det holdes sidst i maj – udvalget følger 
restriktionerne og afventer, håber og ser hvordan det kan afvikles 
 

Marie 

2h Naturens dag: 

- 12. september 2021 
Der satses på at det kan afholdes i én eller anden form (sikkert 
ikke med fællesspisning…) Udvalget har endnu ikke været 
samlet. 
 

Dorthe 

2i Sankt Hans: 
Vi afventer og HÅBER 
 

Søren 

2j Grundlovsdag: 
Vi forsøger at henvende os til samme taler som sidste år (formanden for 
grænseforeningen for Skjern-Tarm) og Jeanette og Sjoerd vil godt lægge 
have til igen 
Vi HÅBER det kan gennemføres 
 

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. Forskønnelsesudvalget skal 
mødes med Hans Jørn og afstemme forventninger. 
 

Dee 

2l Velkomst ambassadør: 
- Er der kendskab til nye tilflyttere? 

Besked om en enkelt. 
Er det muligt at der i denne tid kan stilles en hilsen på trappestenen? Da vi jo 
ikke rigtig kan komme på besøg 

 

Søren (Peter) 

2m Teatret OM 
Skolen og SFO har meldt fra….. Det er meget ærgerligt, men vi vælger at 
melde fra på projektet. 
 

Dee 

2n 
 
 

Borgerhenvendelser: 
 

1. Baggersvej /Surfspot (Dorthe/Marie) – Dorthe kontakter LDR for 
opdatering – afventer svar fra LDR. Henvender sig igen. 
 

2. Affaldsdag – afholdes lørdag d. 10. april kl. 10.00-13.00 
 
Dee kontakter Spisestedet Pagoden for at lave en aftale om at de 
kommer til Kloster med deres foodtruck som afslutning denne dag. 
Affaldssamlere får maden af Sogneforeningen. Andre kan købe 
maden og enten spise den på pladsen eller tage det med hjem (det 
kommer an på corona restriktionerne) 
ÆNDRING: Pagoden foodtruck kommer til Kloster/Holmsland 
Idræts- og Kulturcenter fredag d. 26. marts 

  
3. Hunde høm hømer!!  

Der kan sættes stativer op, men vi skal selv ”servicere” dem. Dorthe 
skal i uge 8 snakke med RKSK omkring dette. 
  
 

4. NYE? 
 

 



 
 

3. Fuldført   
3a Delebil/byensbil til Kloster 

Det kører fornuftigt, faktisk okay godt iflg. ByensBil. Den er lejet ud til 
borgere fra Kloster over 50% af hverdagene, hvilket måske ikke lyder af 
så meget, men ByensBil er godt tilfreds. Især her i Corona tiden. Bilen 
bruges også i andre byer når medlemmer har brug for en bil og den i 
deres egen by allerede er i brug. Reklame ikke bare i Kloster! 
 

 

4. Faste  
4a Bosætningsarbejdet: 

De arbejder på højtryk for at hjælpe til med at få projektet med Brugsens 
”udflytning” til at lykkes. Der er pt. forskellige modeller i spil til hvordan 
det skal gøres. 
 

Dee/Dorthe 

4b LAG: 
Iab 

Dorthe 

4c LDR: 
Iab 

Dorthe/Marie 

4d Sognebladet: 
Deadline er flyttet til d. 17. februar 
Forslag til næste Sogneblad: Nyheds updates – hvordan har DIN 
oplevelse været i corona tiden? 
Bodil efterspørger emner til hvem hun kan spørge – send mail til hende 
 

Bodil 

4e Loppemarked: 
Der er kommet ca 3.000,- ind i 2021 
Modellen fra sidste år køres også i år. Opstart er endnu ikke på plads. 
Containeren tømmes jævnligt  
 

Dee 

4f Kloster Legeplads: 
Punktet flyttes til fuldført – kassereren har overført kr. 5.000,- til 
Centeret til brug på legepladsen 
 

Marie 

4g Flagallé:  
Iab 
 

Søren (Peter) 

4h Julebelysning: 
Vi vælger at skifte dem alle ud. Dette kan lade sig gøre pga. pengene der 
er kommet ind via loppemarkedet/loppesalget 
 

Dan, Carsten 

4i Grønne områder: 
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, Sogneparken. 
- SPANGEN 
- Ragna Tangs Plads (er solgt til Stauninghus)  
- Græsslåning af rabatter   

Dan, Carsten 



Pga. vinteren er der pt. meget stille 
 

4j Søge midler: 
- Nogle aktuelle? 

til julebelysning - Dorthe undersøger 
 

Alle 

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

Dorthe 

4m Hjemmesiden – aktuelt 
Bodil har sendt til Ivan som lægger det på hjemmesiden 
 

Bodil 

 
5.   Evt. 

Striber i svinget på Røjklitvej (fra Kloster hvor Søgårdvej går på) Dorthe 
kontakter RKSK (temperaturen skal være min. 15 grader før det kan laves) 

 

    

   

  
6. Næste møde: 

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 


