
Referat bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 15. april 2021 kl. 19.00-21.00 via teams 

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

1. Administrativ/organisatorisk   
Tovholder 

 

1a Referat sidste møde: 
Godkendelse og evt. bemærkninger til sidste referat 
Referatet udskrives og underskrives når vi fysisk kan mødes igen 
Referatet er godkendt 

Dorthe 

1b Økonomi 
På kontoen i dag kr. 247.220,20 
Lopper i kassen i marts kr. 4000,- 
Mobilepay til vedligehold SPANGEN siden nytår: kr. 1.215,- 
 

Søren 

1c Generalforsamling i marts 2021 – udsat til 11. juni 2021 
På valg: Nuka (ønsker ikke genvalg), Søren og Marie 
Forslag herfra: da vi jo endnu ikke ved hvad ”Mette F” giver os lov til i 
juni, tager vi punktet på vores møde i maj 
Pkt. til næste gang: forslag til vedtægtsændring (Marie og Dorthe går 
vedtægterne igennem inden næste møde for opdatering) 
Med på generalforsamlingen: hvor kan/vil du give en hånd med i alt det 
der pt. sker på Holmsland.  
 

Dorthe 

 
2.   Løbende og Ny 

 

 

2a Trafikforholdene på Søndervig landevej: 
iab 

Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
Ringkøbing Udviklingsforum arbejder på at få udvidet p-pladsen øst for 
madpakkehuset 
 

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
Er skiltene med cykling forbudt fjernet? 
Ringkøbing Ro- og Kajakklub har trukket sig fra samarbejdet om ”Det Blå 
Trailcenter” 
 

Marie 

2d ”Velkommen her”: 
iab 

Bodil/Dee 

2e Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster): 
Der er forslag i idégeneratoren omkring en cykelsti. Evt. opgraderer 

Marie/Dan 



grusvejen til også at være cykelsti, MEN Røjklitvej benyttes meget af  
skolebørn – det er VIGTIGT vi får det nævnt 
 

2f Fælles arrangementer: 

- Holmsland Sommerfest – sidste weekend i maj 2021. 
Det blev på et styregruppemøde mandag d. 21. april besluttet at 
sommerfesten gennemføres som det kan lade sig gøre i år. Alt 
foregår udenfor 

 

Marie 

2g Naturens dag: 

- 12. september 2021 
Afstem evt. nyt byggeri/renovering af madpakkehuset ikke ligger 
på samme tid som Naturens Dag…. 
 

Dorthe 

2h Sankt Hans: 
iab 

 

Søren 

2i Grundlovsdag: 
Hvis corona tillader, afholdes dette hos Sjoerd. Taler er fundet 
 

Bodil 

2j Velkomst ambassadør: 

- Er der kendskab til nye tilflyttere? 
 
En enkelt ny i byen som bliver kontaktet 
Er der blevet åbnet mere op for at få info ang. nye tilflyttere fra kommunen? 
Dorthe undersøger 
Folder fra en anden by: booke en tid til en rundvisning/guidet tur INDEN man 
flytter hertil.  
 

Søren (Peter) 

2k Teatret OM 
Skolen har definitivt meldt fra og dermed har vi også valgt af hoppe helt fra – 
vi håber på at få muligheden 
Punktet slettes 
 

Dee 

2l Borgerhenvendelser: 
 

1. Baggersvej /Surfspot (Dorthe/Carsten)  
Dorthe har haft møde med Per Høegh fra RKSK som var meget 
positiv stemt for ideen.  
Tegningen af forslaget ligges på idégeneratoren 
Hvad gør vi i år? 
 
 

2. Affaldsdag – afholdtes lørdag d. 10. april kl. 10.00-13.00 
 
God opbakning og stor ros på FB siden ”Alle os i Kloster” især til 
arbejdet med læhegnet langs Klostervej. Helt sikkert en aktivitet der 
skal afholdes hvert år! 
(punktet foreslås flyttet til ”løbende og ny”) 
 

  
3. Hunde høm hømer!!  

Er der nyt? Skal vi gøre mere? (Dee) 
Punktet slettes 
 

4. NYE? 
 
 

 

 



2m Vejstriber ved svinget på Røjklitvej/Klostervej 

Dorthe kontakter RKSK når det bliver mere forår (temperaturen skal 
være min. 15 grader før det kan laves) 
 

Dorthe 

2n 
 
 

  

2o  
 
 
 

 

2p  
 
 
 

 

3. Fuldført   
3a Delebil/byensbil til Kloster 

Ønske om at lade punktet stå indtil der er gået et år hvor ByensBil 
kommer med en opdatering omkring brugen af bilen. 
 

Dorthe 

3b Bykort/oversigtskort til Kloster (Søren, Torben, Dee og Nuka) 
iab 
 

Søren 

3c Kloster Legeplads: 
Er overgået til et udvalg under Holmsland Idræts- og Kulturcenter (skal 
punktet blive stående?) 
Dejligt at se at der sker noget deroppe. Punktet udgår 
 

Marie 

3d Pagoden Foodtruck til Kloster 
Rigtig god tilslutning: 370 burgere solgt, dvs 3700 kr i kassen 
 

Dan 

4. Faste  
4a Bosætningsarbejdet/helhedsplan 

Alt kører under helhedsplan 
Online møde d. 11. maj kl. 19.00-21.00  
”fælles spisning” – Dee kontakter Marlene, de andre foreninger 
kontaktes ang. evt. betaling af maden. 
SPÆNDENDE proces vi er i pt.  
HVORDAN får vi fat i de helt unge: 16-25 år?  
 

Dee/Dorthe 

4b LAG: 
iab 

Dorthe 

4c LDR: 
Iab 

Dorthe/Marie 

4d Sognebladet: 
Har været rundt og fået navne til Woxpop. Ønsker navne på nogle unge 
mennesker 

Bodil 

4e Loppemarked: 
Startede op i lørdags, stille og rolig i gang igen.  

Dee 

4f Flagallé:  
Iab 

Søren (Peter) 



4g Julebelysning: 
Iab 

Dan, Carsten 

4h Grønne områder: 
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, Sogneparken  
- Græsslåning af rabatter 
- Forslag ang. faunastriber langs Klostervej v/Dorthe 

Når vejret er til det, er det aftalt med Lars Provstgaard at der på 
østsiden af Klostervej såes en 3 m bred faunastribe. Udgiften 
står Sogneforeningen for (ca. 1.000 kr) 

 
 

Dan, Carsten 

4i Søge midler: 
- Nogle aktuelle? 

Alt der sker går ind under helhedsplan   
 

Alle 

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

 

Dorthe 

4k Hjemmesiden – aktuelt 
Side 2 i næste udgave af Sognebladet bliver aktuelt 
 

Bodil 

5. Evt. 
 

 

6. Næste møde: 
10. maj 
  

 
 

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


