
Referat bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19.00-21.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

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

1. Administrativ/organisatorisk  

 

Punkt Beskrivelse af punkt Referat Tovholder 

1a Referat sidste møde: 
Godkendelse af referat – Dorthe udskriver 
referat fra sidste møde som underskrives 
 

 
OK 
 
Til næste møde udskrives 
referat fra GF som underskrives 

Dorthe 
 
 
 

1b Generalforsamling 2022 
Evaluering 
 
 

Det gik godt.  
Gode saglige diskussioner vedr. 
Nyt navn for Sogneforeningen. 
 

Dorthe 

1c Konstituering 
Herunder opdatering af kontaktlisten 
 

Ingen ændringer Dorthe 

1d Opdatering af listen: fordeling af poster  
 
 

Vi gennemgik listen og vil til 
næste møde gennemgå den 
igen da to af 
bestyrelsesmedlemmer ikke 
kunne være med til mødet 
denne gang.  

Dorthe 

1e Økonomi 
 
 

Pr. d.d. 193.492,07 Søren 

 
2.   Løbende og Ny 

 

  

2a Trafikforholdene på Søndervig Landevej: 
 
 
 

Intet ny Dorthe 

2b Projekt SPANGEN: 
 
 

Forsikring for Spangen bliver 
oprettet og delt mellem de fem 
ansvarlige foreninger 

Dorthe/Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
 

intet nyt Marie 

2d Stisystemet (fra Lodberghede til Kloster): 
 

Kommunen har lagt ansøgning 
ind om cykelsti på Røjklitvej. 

Marie/Dan/Tom 



  

2e Fælles arrangementer: 
Red Barnet arrangement d. 1. juni 2022  
 

Jytte Hansen (fra Red Barnet) 
kontaktes vedr. artiklen i avisen 
omkring fællesarrangement. 
 
 
 

Ursula/Dorthe 

2f Naturens dag: 
11. september 2022 
1.møde med de frivillige d. 23. maj 

Invitation til alle frivillige er 
sendt ud. 
Der er søgt penge fra HGU og 
Hallen. 
 

Dorthe/Dee 

2g Sankt Hans: 
 
 

Lodberghede Grundejerforening 
afholder i år ikke Sankt Hans 
ved Røjklit Havn. 
Dette arrangement har vi før 
støttet med trykning af sange. 
Søren kontakter  hallen om der 
laves noget fælles på 
legepladsen.  
Punktet udgår. 

Søren 

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

 Bodil 

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

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

- Møde med ambassadører: Peter, 
Erik og Sophy – og Dee, Dorthe og 
Søren – referat fra dette møde 

 

Fint møde. Ny folder på engelsk 
bliver lavet.  

Søren 
(Peter Hell) 

2j Borgerhenvendelser: 
 

1. Hundepose-skilte til 
skraldespande 

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

3. Frivillig database 
Tages op på ”Parat-til-start” 
mødet d. 28.03.22 

4. Flere skilte på Bagges Dæmning 
om at holde hunde i snor 

5. Tanker (fra Esther Larsen) om, at 
Sogneforeningen ikke 
repræsenterer alle borgere og 
foreninger på Holmsland, - 

 
 
 
 
 
 
 
Kører ind over helhedsplanen 
 
 
 
 
I henhold til vedtægterne har 
Sogneforening mandat og 
myndighed til dette.  
 

Dorthe 
 
 
 



imødegåelse af det. Hvordan kan 
vi sikre mandat til de opgaver vi 
udfører. 
 

2k Affaldsdag – arrangeres hvert forår 
Søndag d. 3. april 2022 kl. 10-13 
Evaluering 

Gik godt, fyldt ½ trailer. 
Planlægges til senere i april 
næste år.  

Dorthe 

2l Vejstriber ved svinget på 
Røjklitvej/Klostervej 
 
Vi venter på at det bliver 15 grader 
(skal snakke med en fra RKSK onsdag: vil 
foreslå når de skal lave striber ved den 
nye rundkørsel, at de så også tager 
svinget på Røjklitvej med – og svinget ved 
Det Gamle Mejeri i Kloster 
 

Dorthe har taget kontakt 
 
 

Dorthe 

2m Baggersvej/Surfspot  
Per Høgh er kontaktet. Aftale er ”i proces” 
 

 Dorthe/Carsten 

2n 
 
 

Frivilligfest   
Afholdes til efteråret (dato aftales senere) 
Det skal være en eftermiddag/aften så 
alle har chancen for at deltage 
 

 Dorthe 

2m Ukrainere på Holmsland   
Har vi et overblik over de ukrainske 
flygtninge på Holmsland? Og hvilke 
opgaver kan vi evt. tænkes at tage på os i 
den forbindelse? 
 

Der er kun en familie på 
Holmsland p.t. (Tanja) 
Vi tager punktet med igen 
næste gang 

Bodil 

3. Fuldført    

3a Delebil/byensbil til Kloster 
 

Intet nyt Dorthe 

3b Bykort/oversigtskort til Kloster 
 
 

intet nyt Søren/Dee 

4. Faste   

4a Bosætningsarbejdet/Helhedsplan: 
Punktet foreslås til at hedde: Helhedsplan 
RKSK afholder opstartsmøde for de 
forskellige grupper d. 12. maj 

 
Der bliver lavet 
organisationsdiagram til 
sognebladet 

Dorthe 



Tovholdere har fået navne på de personer 
der har tilmeldt sig de forskellige grupper. 
 

4b LAG: 
 
 

Intet nyt Dorthe 

4c 
 
 

LDR: Intet nyt Marie 

4d Sognebladet: 
Deadline til næste udgave er 2. maj 
 

Red Barnet annonce 
Skal sættes i. 
Nyt fra Kostervej-sikker skolevej 
og stier.  
Organisationsdiagram skal med 
 

Bodil 

4e Loppemarked: 
 

Startet op  
 

Dee 

4f Flagallé:  
 

 ok Søren  

4g Julebelysning: 
 
 

ok Dan, Carsten 

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

Sogneparken  
 

- Græsslåning af rabatter 
 

- Ragna Tangs Plads: 
Den store sten skal flyttes. Møde med 
Søren Stokholm og Lisa Nielsen tirsdag 
eftermiddag (d. 26.4.) for at aftale helt 
nøjagtigt hvor den skal stå! Der trækkes 
på frivillige kræfter til at reetablere 
belægningen 
 
 
 

 
- Den nye rundkørsel (Dorthe) 

Der er sået blomsterstriber langs 
Klostervej/Søndervig Landevej til den 
gamle præstegård (efter Lars P´s ønske) 
Dyrere end sidste år! Flere m2 + såning i 
år ikke blev sponsoreret, og blomsterfrø 
er også steget i pris!  
 

 
 
 
 
 
 
 
Mødet måtte flyttes.  
Carsten indkalder til en 
arbejdsdag.  
 
 
 
 
 
 
 
Håndlavet skilt:  
Pluk en buket, mvh Holmsland 
Sogneforening 
 

Dan, Carsten 

4i Søge midler: 
- Nogle aktuelle? 

Intet nyt Alle 



 
 
 

4j HIMS og infoskærme: 
Skærme kører IKKE – Jeppe som står for 
dem er syg. 

Der tages kontakt med Jeppe 
igen 

Dorthe 

4k Hjemmesiden – aktuelt 
   
 

Intet nyt Bodil 

5. Evt. 
 
 
 
 
 

intet Dorthe 

6. Næste møde(r): 

Venligst medbring jeres kalendere så vi 
kan få aftalt mødedatoer for resten af 
2022 og indtil GF sidst i marts 2023 

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. 

24.5. 
 
 
Følgende datoer blev fastsat: 
24.5. 
20.6. 
(ingen møde i juli) 
17.8. 
13.9. 
13.10. 
14.11 
15.12 
10.1. 
8.2. 
16.3. 
 
 

 
 

 
_____________________________  _________________________________ 
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 


