
Referatbestyrelsesmøde 
Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 19.00-21.Teams Møde 

  
Deltagere: Carsten, Dee (med på tlf.), Dorthe, Marie, Søren, Tom, Ursula 
Afbud: Bodil, Dan 
Fraværende:  
Ordstyrer: Marie 
Referent: Ursula 
  

1. Administrativ/organisatorisk  

 

Punkt Beskrivelse af punkt Referat Tovholder 

1a Referat sidste møde: 
Godkendelse af referat – Dee udskriver 
referatet fra de to sidste møder og de 
underskrives 

Blev godkendt – underskrives 
ved næste fysiske møde 

Dorthe 
 
 
 

1b Økonomi 
 
 

157.564,78 kr. på konto d.d. 
Regnskabet er næsten færdigt. 
Stigende medlemstal. 

Søren 

1c Familiekontingent 
Forslag til familiekontingent kr. 250,- 
(hjemmeboende børn over 18 år – tjek 
vedtægter – har stemmeret) Navnene skal 
være påført betalingen  
Vedtægter: ” Valgbar er ethvert medlem, der 

er fyldt 16 år. Formand og kasserer skal være 
myndige” 

Dorthe kommer med forslag til 
vedtægtsændring. 

Tom/Dorthe 

1d Generalforsamling 2022 
På valg er: 
Fra bestyrelsen: 
Dee Berger  
Dan Søgaard 
Bodil Hindsholm Hansen 
Dorthe Krogsgaard 
 
Bestyrelsessuppleanter: 
Tom Poulsgaard 
Ursula Bækkegaard 
 
Revisorer: 
Kirstine Aarup 
Lone Johansen 
 
Revisorsuppleant: 
Thomas Hansen 
 
Er der nogle der genopstiller? 
 
 
Skal det holdes sammen med HGU, HIK og 

Dee, Bodil, Dorthe: villig til 
genvalg 
Dan: skal spørges 
 
 
 
 
 
 
Tom og Ursula: villig til genvalg 
 
 
Dorthe undersøger om 
revisorerne er på valg. Evt. 
vedtægtsændring (forskudt 
Søren spørger om de er villig til 
genvalg.  
 
 
 
 
 
Forslag for dato til fælles 

Dorthe 



Brugsen? 
HIK skal have bestyrelsesmøde mandag d. 
10.01.22 og vil herefter komme tilbage om 
de ønsker en fælles GF. 
HGU og Brugsen er med. 
Dato (skal aftales med de andre 
foreninger) en fredag aften sidst i marts 
Hvad gør vi hvis vi pga. Corona ikke kan 
gennemføre det fælles? 

generalforsamling 25.03.2022. 
Dorthe kontakter HGU, Brugsen, 
HIK.  
Generalforsamling skal som 
tidligere være med 
fællesspisning. 
 

 
2.   Løbende og Ny 

 

  

2a Trafikforholdene på Søndervig Landevej: 
Rundkørslen er åbent og der blev lavet et 
sjovt event søndag før jul. Der blev, i løbet 
af ca. ½ time, uddelt 200 godteposer af 
frivillige folk i nissetøj.   
Hvad der mere skal ske på Søndervig 
Landevej: intet nyt 

Desværre ingen reaktion i 
avisen, men på FB. ”Indvielsen” 
blev godt modtaget. 

Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
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. (Dorthe tager sig af 
dette pkt)  
Badestige bliver etableret til forår 2022 

Projektet er nu næsten 
selvkørende. Der er kommet 
4.330 kr. ind via MobilePay. Der 
er 918 kr. til et bræt under 
broen.  
Søren laver et nyt skilt med tak 
og indkomne beløb.  

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
(Udsigtsplatform på pumpestation) 

Der arbejdes med etableringen 
af udsigtsplatformen.  

Marie 

2d ”Velkommen her”: 
Sogneforeningens skærm hænger i hallen 
og må gerne benyttes af alle foreninger, 
f.eks til online møder, eller til møder i 
hallen. 
De andre foreninger i byen vil blive 
orienteret (af Dorthe) 

Intet nyt  
 
 

Bodil/Dee 
 
 
 
 
 
 

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

2f Fælles arrangementer: 
Mødet var aftalt til d. 6.1.22, men HIK vil 
gerne vente til efter GF med at ”genstarte” 
aktivitetsudvalget.  
Der er forslag fra HSF til foredragsholdere 
og arrangementer.  
Der er forslag om skolen også skal være 
med til et af arrangementerne 
 

Forslag: foredragsholder Jesper 
Vollmer til enten aftenforedrag 
ca. 22.000 kr. + kørsel eller 
kombineret skole- og 
fyraftensforedrag ca. 50.000 kr. 
+ kørsel. 
Mødet med aktivitetsudvalget 
er flyttet til efter 
generalforsamling. Dorthe 
kontakter skolelederen for at få 
en tilkendegivelse for interessen 
fra skolens side.  

Ursula/Dorthe 

2g Naturens dag: 
11. september 2022 
Styregruppen skal samles snarest 

Indkaldelse til 
styregruppemødet kommer 
snart. 

Dorthe/Dee 



2h Sankt Hans: Intet nyt Søren 

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

Intet nyt Bodil 

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

(i så fald skal info sendes per sms 
til Søren, inden eller efter mødet) 

- Er der fundet nye yngre velkomst 
ambassadører? 

Søren indkalder Dorthe, Dee, 
Peter, Erik og Sophy til møde. 

Søren 
(Peter Hell) 

2k Borgerhenvendelser: 
 

1. Evaluering vedr. Shuttle busserne 
fra kommunen 

2. Skilt: hundeposer til 
skraldespande – er modtaget og 
ligger i Brugsen – HIMS er 
udsendt. Dorthe har ekstra på 
lager 
Er der kommet flere skilte på 
skraldespande i Kloster? 

3. Skilt for sogneparken – afventer 
svar fra ”park-damerne” om 
hvilket skilt det skal være. 

4. Frivillig database 
På fælles GF for 2-3 år siden blev 
der lavet lister over frivillige. 
Dette ønskes gjort mere synligt 
tilgængeligt (Dee og Dorthe) 

 
 
Intent nyt 
 
Ursula og Dee kunne tage skilte 
med på hundetur + en hilsen fra 
Sogneforening som kunne 
lægges i relevante postkasser. 
Ursula kontakter Dee mht. 
nærmere aftale 
 
Intet nyt 
 
 
Dee og Tina: måske kan det 
tages op i forbindelse med 
”Parat til start” mødet. Er en 
overordnet database stadigvæk 
nødvendigt? 

Dorthe 

2l Affaldsdag – arrangeres hvert forår 
Dato skal aftales 
 

Forslag søndag 3. april som også 
informeres om på 
generalforsamlingen.  

Dorthe 

2m Vejstriber ved svinget på 
Røjklitvej/Klostervej 
 
Vi venter på at det bliver 10 grader 

 
Intet nyt 

Dorthe 

2n 
 
 

Baggersvej/Surfspot  
Hvilken model arbejdes der med? 
Klarhed over hvor meget Sogneforening og 
lodsejere inddrages i beslutningerne (Per 
Høgh kontaktes) 

 
Intet nyt 

Dorthe/Carsten 

2o Frivilligfest   
Skal det afholdes til efteråret? 
Det skal, udover de maillister forskellige 
tovholdere har, også sendes ud via HIMS 
så vi får alle med. Tidspunkt skal være en 
eftermiddag/aften så alle har chancen for 
at deltage 

 
Intet nyt 

Dorthe 

2p 
 
 

Nyt navn til foreningen? 
Der er flertal i bestyrelsen for at få ændret 
navnet. Vi har forslag til nyt navn, hvilket 

 
Information udsendes af Dorthe 
fredag 14. januar 2022.  

Dorthe 



vil blive forelagt generalforsamlingen i 
marts 2022. Når navnet er godkendt, vil 
der blive sat en konkurrence i gang vedr. 
nyt logo og evt. slogan. 
 
Der bliver udskrevet en 
Konkurrence for nyt navn for Holmsland 
Sogneforening. 
Konkurrencen bliver opslået både på FB og 
sent ud på HIMS.  
Forslag skal sættes direkte ind på ALLE OS 
i KLOSTER. 
 
Der bliver trukket lod blandt alle deltagere 
til et gavekort på 1.000 kr. til Brugsen, plus 
et års gratis medlemskab i 
sogneforeningen. 
 
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at 
forkaste alle indgående forslag. 
 
Konkurrencen er tidsbegrænset 
 
Hvor langt er vi med dette? 

2q    

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 Intet nyt Søren/Dee 

4. Faste   

4a Bosætningsarbejdet/Helhedsplan: 
 

Der blev holdt møde med 
Esther, Hans Jørn, Markus, 
Bjarne, Thomas og Dorthe den 
13.1.2022 som endnu ikke var 
færdig ved starten af vores 
møde. Cykelstier og fortov har 
første prioritet. Permanent vej 
øst eller vest om Kloster har 
været diskuteret.  
Intet nyt mht. 
Containerby/Basecamp. 
Annemarie Bøgh fra RKSK 
indkalder til borgermøde i 
marts.  
Dorthe følger op mht. referat.  

Dorthe 

4b LAG: 
 

Ny pulje kommer. Der er flere 
idéer fra bl.a. Markus Klenke.  

Dorthe 

4c LDR: Konstituerende møde mandag 
17.1.22 samt minikursus.  

Marie 



4d Sognebladet: 
Deadline d. 24.01.22 
Regnskab + formandens beretning skal 
sendes til bladudvalget 

 
Deadline blev ændret til den 14. 
februar. 

Bodil 

4e Loppemarked: 
Ny overdækning af containeren pga. 
utæthed ønskes – dette er stadig under 
afklaring (Dorthe) 
 
  

  
Dorthe ringede til RKSK, som vil 
se på containeren. Dorthe følger 
op på det. 
I mellemtiden snakker Marie 
med Bodil og Ivan. 

Dee 

4f Flagallé:  Intet nyt. Søren (Peter) 

4g Julebelysning: 
Der skal findes et tørt sted til opbevaring 
af julebelysningen 

Opbevaring i loppemarkeds 
bygning blev aftalt med Svend. 

Dan, Carsten 

4h Grønne områder: 
- ”Æ pold”, Johanne Høkers Plads, 

Sogneparken  
- Græsslåning af rabatter 

 
Intet nyt 

Dan, Carsten 

4i Søge midler: 
- Nogle aktuelle?  

Dee kontakter Esther Larsen og 
Bjarne Christensen. 

Alle 

4j HIMS og infoskærme: 
Skal der en anden ”afsender” på HIMS? 
Pt. underskrives der med ”HIMS-
redaktionen”, men det er jo faktisk under 
Sogneforeningen det udsendes – skal 
Sogneforeningen (evt. med selve 
afsenderens navn – pt. mit – på) stå som 
afsender? 
Infoskærme kører stadig ikke – jeg skal 
have fat i Jeppe som ”servicerer” dem! 

 
Dorthe skriver ny tekst under 
HIMS. 
 
 
 
 
 
Dorthe kontakter Jeppe vedr. 
infoskærme. 

Dorthe 

4k Hjemmesiden – aktuelt 
Ivan vil gerne have ”et føl” med efter GF 
Han er orienteret om at Ursula gerne vil 
tage over.   

 
OK 

Dorthe 

5. Evt. 
 
 
 
 
 

Kloakeringsarbejde i Kloster: 
- Just har kontaktet RKSK 

vedr. reparation af 
huller på grusvej øst for 
Kloster. 

- Arbejdsgruppen består 
af Holger, Sebastian, 
Glenn, Marie og Dorthe. 

- Holger og Sebastian har 
kontakt til Forsyning.  

- Marie Kamp fra RKSK er 
tilknyttet 
arbejdsgruppen. 

Dorthe 



6. Næste møde(r): 
EKSTRA møde vedr. konkurrence og 
drøftelse for navneforandring: 
Mandag d. 24. januar, kl. 19.00 
 
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 
 
_____________________________   
Medlem:   Carsten Grønne    
 
Suppleant: Tom Poulsgaard 
Suppleant: Ursula Bækkegaard 


