
Referat bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 18.00-21.00 

                                        i én af de små hytter ved Surfspottet, Baggersvej 
  

 Deltagere: Bodil, Carsten, Dan, Dee, Dorthe, Marie, Tom, Ursula 
 Afbud: Søren 
 Fraværende: 
 Ordstyrer: Marie 
 Referent: Ursula 
 Forplejning:  Kaffe/the + krus: Bodil 
  Sandwich fra Kylling og Co: Marie 

  Drikkevarer: Dorthe (rester fra Naturens Dag  ) 
 

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 
Referat fra sidste møde til Ivan? Dee sender fra sidste møde og fra denne 
gang 
Fremover skal der være en uge til godkendelse (fra udsendelse) af 
referatet fra bestyrelsen – referent skriver deadline i mailen ved 
udsendelse af referatet. 
 

Dorthe 
 
 
Dee 

1b Velkommen til de nye i bestyrelsen, konstituering samt fordeling af 
poster 
 
Velkommen til Tom som suppleant. (de andre fik et velkommen på sidste 

møde  ) 
 
En kort præsentation af bestyrelsen. (dette kan læses i sidste udgave af 
Sognebladet) 
 
Kontaktliste tjekkes for fejl 
tl.poulsgaaard@gmail.com – ny mailadresse til Tom 
 
Ursula deltager i aktivitetsudvalg – Dorthe og Ursula snakker sammen 
hvem der skal kontaktes i de andre foreninger (HGU og Centeret)  
 

Dorthe 

1c Økonomi 
Der står d.d. kr. 287.039,77 på vores konto. 
(det høje beløb skyldes en del at der er kommet penge ind via mobilepay 
til Naturens Dag hvor udgifterne endnu ikke er betalt) 
 

Dorthe 

1d   

 
2.   Løbende og Ny 

 

mailto:tl.poulsgaaard@gmail.com


 

2a Trafikforholdene på Søndervig Landevej: 
Rundkørsel er ved at blive etableret. 
Skiltning for omkørsel af cyklister mangler. 
Kontakt til Stauning Maskinstation mht. parkering af arbejdsmaskiner. 
Rundkørsel er iflg. planen, færdig i november. 
  

Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
De 5 foreninger holdt møde 2.9.21.  
Karsten Haakonsen fra Sommerlyst vil lave nogle foldere med beskrivelse 
af de fem foreninger. Han vil også få lavet et QR kode hvor der fortælles 
om stedet og de foreninger. 
Der er kommet kr. 3.940,- ind via mobilepay i 2021, som bruges til den 
daglige drift mv 
Ønske om ekstra bræt under broen (kajakker ”smutter” ind under broen 
når der er lavt vand) Ringkøbing Roklub skal spørges mht. økonomisk 
deltagelse ved etablering af dette.  
Badestige vil blive etableret til forår 2022. (magen til den der er sat op i 
Gl. Sommerlyst) 
Der laves en tårnfalkekasse som sættes op på sydsiden af 
madpakkehuset. 
 

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
Marie skal til møde på torsdag 16.9. 
 

Marie 

2d ”Velkommen her”: 
De ”bærende” kræfter har valgt at stoppe og der er ikke mulighed for at 
køre det videre som det har kørt før – hvad gør vi nu? 
Bodil, Inge Birthe og Esther ønsker at stoppe. P.t. er der ikke undervisere 
til rådighed. Forslagene er: 
- at Røde Kors står for en integrations-café 
- at afholde arrangementer som gavner integrationen og 
kulturforståelsen, f.eks. høstfest, revisor til hjælp mht. skat – et evt. 
arrangement formidles via facebook gruppen. Sogneforeningen er med 
på at støtte.  
Skærmen/tavlen i Centeret er købt af Sogneforeningen. Vi afventer ny 
halbestyrer og ser om han/hun har ideer til integration hvor skærmen 
kan anvendes. Hvis ikke – så tager vi den derfra 
Vi har fået en henvendelse fra Frivillig Vest omkring ”bydels-mødre” – vi 
ser ikke at vi pt. har nogle der er aktuelle til dette. 
 

Bodil/Dee 

2e Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster): 
Intet nyt – evt. stiforbindelse på den sydlige Røjklitvej, langs asfaltvejen. 
 

Marie/Dan 

2f Fælles arrangementer: 
Intet nyt – Ursula tager kontakt til de 2 andre foreninger. 
 

Marie/Ursula 

2g Naturens dag: 
- 12. september 2021 

Dorthe 



Her har to af styregruppen (Bodil og Esther) valgt at takke af. Vi søger et 
par nye.  
Inger Iversen og Dorthe Krogsgaard fortsætter. 
Dee Berger vil også gerne være med og der er et par personer der 
spørges til at være med. 
Referat fra dagen: 
Det var en fantastisk god dag med masser af gode aktiviteter. Især 
opvisningen med falkoneren Louise fra Samsø trak mange folk til.  
Forslag til at trækfærgen (står ved Stig og Elly) kommer ned på havnen 
denne dag. 
Flere og kortvarige aktiviteter for mindre og mellemstore børn. 
 

2h Sankt Hans: 
Intet nyt 
 

Søren 

2i Grundlovsdag: 
Der arrangeres ikke grundlovsmøde i 2022 da 5. juni er pinsedag.  
 

Bodil 

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

Ja – en hel del.  

Søren 
(Peter Hell) 

2k Borgerhenvendelser: 
 

1. Efter mødet møde med Ringkøbing-Skjern Forsyning er 
ambassadørgruppen inviteret til et møde tirsdag den 21.9.  
Der ønskes at kloakeringen udskydes et års tid så det kan flettes 
sammen med Helhedsplanen.  

2. Der mangles foldere i madpakkehuset over stien.  
Dee fylder op 
 

Dorthe 

2l Affaldsdag – arrangeres hvert forår 
Intet nyt 

 

Dorthe 

2m Vejstriber ved svinget på Røjklitvej/Klostervej 
RKSK er kontaktet igen 
Dorthe kontakter Carsten Højgaard. 
 

Dorthe 

2n 
 
 

Baggersvej/Surfspot  
Carsten har været i kontakt med Per Høgh Sørensen. Der er p.t. desværre 
kun bevilliget 1,5 mio. DKK. Der blev arbejdet på forhøjelse af beløbet. 
Husene trænger til lidt renovering. 

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. 
Intet nyt 

Dorthe 

3b Bykort/oversigtskort til Kloster (Søren og Dee) 
Intet nyt 

Søren 

4. Faste  



4a Bosætningsarbejdet/Helhedsplan: 
Forslag til at Stauninghus sætter et stort skilt op på Ragna Tangs Plads 
med en oversigtstegning mv 
 

Dorthe 

4b LAG: 
Intet nyt 
 

Dorthe 

4c LDR: 
Referat fra møde afholdt d. 13.09.21 
Forslag om infostander til byerne i VestRum og på Holmsland – afventer 
tilbud fra HusetVenture. Derefter skal der ses på hvor det vil give mening 
at sætte nogle op på Holmsland og der søges så penge. 
Budget/ansøgning laves af Vestrum. 
LDR/Bjarne kan måske hjælpe små samfund f.eks. i.f.m. kontakt til RKSK  
Vedersø er i næste fase af deres heldhedsplan. 
 

Marie 

4d Sognebladet: 
Fint blad i august. 
Evt. skal der laves interviews frem for VoxPop. 
Forslag om at lave interviews af forskellige firmaet/sponsorerne i 
Sognebladet. 
Vil HGU og Centerets bestyrelser præsenteres i Sognebladet?   
Vi kontakter den ene af de to formænd: Mads Jørgensen 
Uddelere af Sognebladet skal have en lille sammenkomst, hvor 
Sogneforeningen betaler forplejningen.  
Næste gang præsentation af uddeler. 
 

Bodil 

4e Loppemarked: 
Solgt for godt 60.000 kr. i år. Loppemarked har fået eget MobilePay nr 
da det er nemmere for kassereren at holde styr på. 
Der lukkes ned for denne sæson efter efterårsferien. 
Ny overdækning af containeren pga. utæthed ønskes – har snakket med 
Genbrugspladsen om det 
  

Dee 

4f Flagallé:  
Intet nyt 
 

Søren (Peter) 

4g Julebelysning: 
Dan har fået ordrebekræftelsen på ny belysning: 55.000,- kr. 
Den nye julebelysning finansieres primært af penge tjent på 
Loppemarkedet. 
Carsten har aftale med elektriker ang. stik til de nye.  
28.11. tændes juletræet  – julebelysning sættes op lidt før, så det er klar 
til at blive tændt samme dag 
 

Dan, Carsten 

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

Tak for hjælpen fest til frivillige? Med på næste dagsorden.  

Dan, Carsten 



Blomsterstriber langs Klostervej har kostet 440 kr for frøene – såningen 
blev udført ub af Erling Bollerup 
Næste år prøver vi at udvide med flere arealer ved indfaldsvejen(e) til 
Kloster 
 

4i Søge midler: 
- Nogle aktuelle? 

Nej – ikke pt.  
 

Alle 

4j HIMS og infoskærme: 
HIMS kører – infoskærme kører IKKE optimalt. 
  

Dorthe 

4k Hjemmesiden – aktuelt 
Side 2 fra Sognebladet sættes på hjemmesiden   
 
 

Bodil 

5. Evt. 
Invitation West Awards (Dorthe) 
Invitation til West Awards/frivillig aften d. 25.09. – ingen ønsker at 
deltage 
Forslag til at der kan betales familiekontingent til foreningen. Tages på 
som et punkt på næste møde 
Forslag om nyt navn til foreningen – dette tages også op på næste møde 
 

 

6. Næste møde(r): 
 
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 – i forårs- og 
sommerperioden afholdes nogle af møderne udenfor på én af vores 
mange skønne steder i området. 

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 


