
Referat bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 4. august 2021 kl. 19.00-21.00 i Centeret 

  
 Deltagere: Bodil, Carsten, Dan, Dorthe, Marie, Søren, Ursula 
 Afbud: Dee, Tom  
 Fraværende: 
 Ordstyrer: Marie 
 Referent: Ursula 
 

1. Administrativ/organisatorisk   

Tovholder 

 

1a Referat sidste møde: 
Der tjekkes op på næste møde om alle referater er underskrevet. Dee har 
fået mappen overbragt fra Nuka 

 Referatet skrives under næste gang. 
 

Dorthe 

1b Velkommen til de nye i bestyrelsen, konstituering samt fordeling af 
poster 
 
Velkommen til Carsten i bestyrelsen og til Ursula og Tom som 
suppleanter.  

 Udsættes til næste gang. 
 
En kort præsentation af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter afholdelse af GF: 
Formand: Dorthe 
Næstformand: Marie 
Kasserer: Søren 
Sekretær: Dee 
Bestyrelsesmedlem: Bodil 
Bestyrelsesmedlem: Carsten 
Bestyrelsesmedlem: Dan 
1. suppleant: Tom 
2. suppleant: Ursula 
 
Kontaktliste tjekkes for fejl 
Listen: ”Fordeling af poster 2021-22” gennemgås og tilrettes. 

  Udsættes til næste gang 
 

Dorthe 

1c Generalforsamling 11. juni 2021 
Kort evaluering 

  Enighed i, at generalforsamlingen igen skal holdes sammen med 
de andre foreninger. Synligheden og muligheden for at få 
rekrutteret nye, yngre medlemmer er større. 

 Større respons, fordi der var færre mennesker. Ved fælles 
generalforsamling kunne der måske sættes postkasser op for 
hver forening, hvor ideer og tilbagemeldinger kunne lægges i.  

Dorthe 



 OBS – Formandens beretning må ikke afvige fra tidligere 
udmeldinger inden generalforsamlingen. Tilføjelse af hvad der er 
sked siden udmeldingen. 

 Nyt navn for ”Holmsland Sogneforening”? 
 

1d Økonomi 
 Der står d.d. kr. 268.647,81 på vores konto. 
 Separat MobilePay til Loppemarked bestilles (Dorthe). 

 

Søren 

 
2.   Løbende og Ny 

 

 

2a Trafikforholdene på Søndervig Landevej: 
 Iht. https://www.licitationen.dk/ er arbejdet med etableringen 

af rundkørsel planlagt i perioden 16/8-15/11-21 
 

Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
 Brandskade (mærkerne efter grill) på en af bordene. Carsten 

sliber bordet af og undersøger mht. evt. oliering. Eventuelt skal 
der monteres en stålplade i midten. 

 Opsætning af badestige skal tages op ved næste ”Spangen 
møde” den 2/9-21. 

 

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
 Evt. opsætning af QR koder forskellige steder på ruten. 

 

Marie 

2d ”Velkommen her”: 
 iab 

 

Bodil/Dee 

2e Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster): 
 Iht. helhedsplanen kommer der evt. en ny cykelst. 

 

Marie/Dan 

2f Fælles arrangementer: 
 Sommerfest 2022: Nyt udvalg skal findes. Dorthe snakker med 

Mads Jørgensen (HGU) hvordan vi kommer videre. 
 

Marie 

2g Naturens dag: 
- 12. september 2021 
 Programmet for dagen kommer i næste Sogneblad. Der blev 

afholdt møde den 3/8-21, næste møde er planlagt til 26/8-21.  
Tilmelding til madbestilling via MobilePay. 

 Esther og Bodil vil ikke arrangere kommende ”Naturens Dag” 
arrangementer.  
Skilt for hvervning af interesserede til udvalget skal måske 
opsættes ved arrangementet i september.   

 

Dorthe 

2h Sankt Hans: 
 Ingen Sankt Hans arrangement i år. Esther nævnte at der skal 

afholdes et Sankt Hans arrangement næste år.  

Søren 

https://www.licitationen.dk/


 

2i Grundlovsdag: 
 Falder2022 sammen med Pinsedag. Bodil undersøger nærmere. 

 

Bodil 

2j Velkomst ambassadør: 
- Er der kendskab til nye tilflyttere? 
 Der var et par tilflyttere, som Søren videregiver til Peter. 

 

Søren 
(Peter Hell) 

2k Borgerhenvendelser: 
 Henvendelse vedr. Sogneparken. Hækken er ved at vælte ind 

over havene som grænser til Sogneparken. Kommunen vil tage 
sig af det.  

 Nye skraldespande – Dorthe snakker med Kommunen. 
 

 

2l Affaldsdag – arrangeres hvert forår 
iab 

 

Dorthe 

2m Vejstriber ved svinget på Røjklitvej/Klostervej 
 Der er intet sket. 

 

Dorthe 

2n 
 
 

Baggersvej/Surfspot  
 Hytterne ved Surfspottet skal vedligeholdes.  

Dorthe snakker med Poul Gregersen vedr. vedligeholdelse 
(maling, håndtag, vinduer). 

Midlertidig p-plads? Lodsejer er ikke glad ved at der gøres noget inden 
efter høst 
 

Dorthe/Carsten 

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 og Dee)  
Skal flyttes under ”Faste” næste gang. 

 

Søren 

4. Faste  

4a Bosætningsarbejdet/Helhedsplan: 
Der er MANGE bolde i luften og det kører på højtryk!  
Hans Jørn Sørensen vil gerne afløses engang…. Har bosætningsudvalget 
gjort sig selv ”overflødig”? Skal der i stedet være et ”udvikling på 
Holmsland” udvalg direkte under Sogneforeningen i stedet. 
(aftalt på sidste møde at vi skal have en snak om det på dette møde) 

 Drøftelse af fremtiden for bodsætningsudvalget. 
 Carsten fik flyttet stenen på Ragna Tangs Plads og sammen med 

Dorthe blev brostenene samlet på en palle. 
 Dorthe kontakter Poul Osmundsen/Dagbladet mht. omtale. 
 Helhedsplanen bliver forlagt 10/8 til Teknik og Miljø, 24/8 

Økonomiudvalget og 14/9 til Byrådet.  
 Dorthe kontakter Anne-Marie Bøgh for at få helhedsplanen ind 

Dorthe 



på hjemmesiden.  
 

4b LAG: 
Iab 
 

Dorthe 

4c LDR: 
Iab 
 

Dorthe/Marie 

4d Sognebladet: 
 Udkommer sidst i august. 
 Forslag til nye emner:  

præsentation af virksomheder som er registreret i Kloster, 
præsentation af nye tilflytter 

 

Bodil 

4e Loppemarked: 
 Det går rigtigt godt for Loppemarked. Dorthe bestiller separat 

MobilePay til Lopperne.  
 

Dee 

4f Flagallé:  
 Søren konstaterer at der bliver flaget, men ingen indbetalinger 

kommer. Han vil undersøge nærmere. 
 

Søren (Peter) 

4g Julebelysning: 
iab 
 

Dan, Carsten 

4h Grønne områder: 
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, Sogneparken  
- Græsslåning af rabatter 

 

Dan, Carsten 

4i Søge midler: 
- Nogle aktuelle? 

iab 
 

Alle 

4j HIMS og infoskærme: 
Har snakket med Jeppe (DNS Service som står for skærmene) – der skal 
en større opdatering til i systemet og det betyder at det der skal på 
skærmene skal indtil videre sendes til Jeppe og så ligger han det op. 
Hvornår opdateringen gennemføres vides ikke!! 
Ovenstående er stadig den aktuelle situation! 
 

Dorthe 

4k Hjemmesiden – aktuelt 
 Sogneblades leder bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Bodil 

5. Evt.  
 Carsten: Ladestander til Kloster? 
 Der skal findes en afløser for Ivan/hjemmesiden. 
 Dorthe har fundet en bærbar computer til Dee. 
 Så længe vi er i den "lyse" tid - kunne vi mødes f.eks. ved 

Spangen eller Surfspottet, så alle ved, hvad vi taler om. 

 



Næste møde kunne evt. starte kl. 17.30 fved Surfspottet eller 
Spangen. Vi kunne sammen se på forholdene, spise en pizza slice 
dernede og enten fortsætte mødet på stedet eller i centret. 

 

6. Næste møde(r): 
 
Tirsdag d. 14. september 2021 
Mandag d. 11. oktober 2021 
Tirsdag d. 9. november 2021 
Onsdag d. 8. december 2021 
Torsdag d. 13. januar 2022 
Mandag d. 7. februar 2022 
Tirsdag d. 8. marts 2022 

Alle møder starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.00 

Ovenstående datoer ligger FAST – det er selvfølgelig okay at melde fra til 

et møde, men skriv dem venligst i din kalender   

Vi kører ”løbende” ugedage for at tilgodese alle. 

  

 
 

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


