
 

 

Referat bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 20. juni 2022 kl. 17.30-21.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter 
 
Deltagere: Marie, Dan, Tom, Carsten, Bodil, Ursula, Dee 
Afbud: Dorthe Krogsgaard 
Fraværende:  
Ordstyrer: Ursula  
Referent: Dee 
  

1. Administrativ/organisatorisk  

 
 
Punkt Beskrivelse af punkt Referat Tovholder 

1a Referat sidste møde: 
Godkendelse af referat – Dee bedes 
udskrive referat fra sidste møde som 
underskrives 
 

godkendt og underskrevet Dee 
 
 

1b Ny situation 
Fordeling af opgaver og poster i 
Dorthes fravær 
 

konst. formand: Marie 
konst. næstformand: Dan 
resten forbliver som hidtil 

Marie 

1c Konstituering 
Herunder opdatering af kontaktlisten 
Opfølgning fra sidst  
 

Kontaktliste med poster opdateret 
og vedlagt 

Dee 

1d Opdatering af listen:  
fordeling af poster  
Opfølgning fra sidst 
 

Udvalgsliste opdateret og vedlagt Dee 

1e Økonomi 
 

Beholdning: 210.089,39. 
Ca 50.000 kr. er fra lopperne. 
 850 kr. fra Spangen. 
 
Søren tager økonomi regnskab for 

Søren 



Sogneblade med til næste møde. 
Prisen er steget, vi undersøger 
hvorfor og hvad der konstruktiv kan 
gøres. 
 

 
 
2.   Løbende og Ny 

 

  

2a Trafikforholdene på Søndervig 
Landevej: 
 
 

intet nyt Carsten 

2b Projekt SPANGEN: 
 

Madpakkehuset er nu forsikret! 
Der er opsat en trappe for de 
badende. 

Søren 
 

2c Det blå Trail (langs Vonå): 
 

IAB Marie 

2d Stisystemet (fra Lodberghede til 
Kloster): 
 

Kommunen har lagt ansøgning ind til 
budgetmødet for cykelsti på 
Røjklitvej 
 

Marie/Dan/Tom 

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

 

Overskud på 500 Kr.! 
Det var et rigtigt godt arrangement.  
Vi overvejer en gentagelse i en eller 
anden form, evt. i skolens regi.  
 
Hallen/Sogneforeningen har 
jubilæum. Hallen har allerede sendt 
program ud.  
Sogneforeningen holder 25 
jubilæum i forbindelse med 
Naturens dag. 
 
Efterårs fælles aktivitet: 
Vi indstiller at booke Jan Hellesø. 
 

Ursula/Dee 

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

Bodil Schmidt har overtaget engang 
til. 
Der er holdt møde i styregruppen 
(Inger, Bodil S og Dee). Der er lavet 
udkast til aktiviteter og taget 
kontakt til mange. 
Ole Lange har fri denne weekend, 

Dee 



Bodil Hindsholm vil evt. gerne holde 
gudstjenesten. 
 
Søren har lavet konto til N.D 
og vil oprette et mobil pay nummer.  
 

2g Sankt Hans: 
 

punkt udgår! Søren 

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

IAB 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 

 

Iflg. gruppen bliver ingen kontaktet 
før ambassadørerne har fået officiel 
besked af kommunen. (Ca. 3 
måneder). 

 
 
 
Møde er afholdt, skal slettes på 
næste dagsorden 

  

Søren 
(Peter Hell, -Erik 
Dideriksen, Sophie 
McGhee) 

2j Borgerhenvendelser: 
 
1. Hundeposer 
 
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 

 

 Punktet skal udgå 
 
 
Birgit bliver kontaktet 
 
 

punktet udgår, da mange nu er 
engageret i helhedsplanen.  
 
 
 
 

Marie 
 
 

 
Tom  
 

2k Affaldsdag – arrangeres hvert forår 
 

IAB Dorthe 

2l Vejstriber ved svinget på 
Røjklitvej/Klostervej 
 
Der er ikke lavet striber i forbindelse 
med rundkørslen. Forslag: Vi lader 
punktet hvile, og koncentrerer os om 

 er gjort - 
 

Punktet overgår til Klostervej 
Gruppen 
herefter skal punktet udgå. 

 
 

Tom, Dee 



helhedsplan mv. 
 

 

2m Baggersvej/Surfspot  
 
Vi mangler opdatering fra Per Høeg 

Der er gang i processen omkring 
vedligeholdelse  af eksisterende 
område og udvidelse af pladsen 

Carsten 

2n 
 

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

IAB (Dorthe) 

2m Ukrainere på Holmsland   
 

Bodil har besøgt Tanja. 
 

Bodil 

3. Fuldført    
3a Delebil/ByensBil til Kloster 

 
 (Dorthe) 

3b Bykort/oversigtskort til Kloster 
 

 Søren/Dee 

4. Faste   
4a Helhedsplan: 

Kloster Syd: Lokalplansarbejde skal 
igangsættes. 
 

 
 
Klostervej mv.: Udsendt nyhedsbrev 
 
 
 

 

 
 
Kommunikationsgruppe: overtager 
HIMS 
 
 
 
Bosætningsudvalg: fortsætter 
arbejdet fra gammelt 
bosætningsudvalg 
 
Klimasøgruppen: undersøger om det 
er muligt at lave en sø, forud for et 
evt. forgæves stort arbejde. 

 
Marie referer fra Kloster Syd. 
Kan forhåbentlig sende ansøgning 
om lokalplan inden sommerferien. 
 
 
Tom har givet opdatering. Der er 
lavet 2 skitser vedr. rundkørsel-
Ragna Tang Plads 
og hele Klostervej er skitseret med 
chikaner, inkl. sikker overgang ved 
skolen.  Foreløbige plantegninger er 
lavet i samarbejde med Vej og Park. 
 
Kenneth kom og gav en 
præsentation om hans forslag for ny 
webside for Holmsland.dk.  
Den skal bl.a. bruges til at alle udvalg 
kan lægge referater op vedr. 
helhedsplanen.  
 
 
 
Der er ikke så meget aktivitet, der er 
ingen midler søgt for at komme 
videre. Det bliver meget dyrt! 

Marie mf. 



 
4b LAG: 

 
IAB 
 

(Dorthe) 

4c 
 

LDR:  Marie 

4d Sognebladet: 
Deadline til næste udgave er ? 
 

 

Bodil har allerede artikel klar om 
hallens jubilæum.  
Vil også skrive om elbiler i byen, 
samt et interview om en virksomhed 
i byen. (Søren har sagt ja). 
Deadline 1.8. 

Bodil 

4e Loppemarked: 
 

Det kører.  
Gården er solgt, vi skal lede efter nyt 
lokale. 
 

Dee 

4f Flagallé:  
 

intet nyt Søren  

4g Julebelysning: 
 

nyt opbevaringssted søges Dan, Carsten 

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

Plads, Sogneparken  
 
”Sogneparkdamerne” har 
spurgt efter hjælp til at få 
indgangen pyntet og ordnet 
efter forsyningen har forladt 
pladsen 
 

 Græsslåning af rabatter 
 

 Ragna Tangs Plads 
 

 Den nye rundkørsel 

 
intet nyt 
 
 
Tom kontakter Birgit 
 
 
 
 
 
 

Er ved at blive anlagt.  

Byport?  
 

Dan, Carsten 
 
 

Tom kontakter 
Birgit 

4i Søge midler: 
 Nogle aktuelle? 

 
Orientering om Fundraisingmøde: 

Din forening har nu gratis adgang 
til Danmarks største 
fondsdatabase på www.fonde.dk 

 

Nykredit kan søges op til 500.000,- 
kr.  

Referat fra fundraisings workshop 

 

Alle 
 
Bodil, Dee, Marie 

4j HIMS og infoskærme: 
Punktet hviler indtil videre.  
 

HIMS er overtaget af 
kommunikationsgruppen. 
Kenneth Knudsen bliver spurgt 

(Dorthe) 

http://www.fonde.dk/


om han kunne overtag 
infoskærmene   
 

4k Hjemmesiden – aktuelt 
Beslutning skal tages om hjemmeside 
for både sogneforening og 
Holmsland.dk 
   
 

Forslag om at Kenneth Knudsen, 
Anne Verwiebe samt Ursula 
overtager, Marie kontakter Kenneth 
Knudsen. 
Indtil endelig afklaring står Ivan 
stadig for opdatering.  

Ursula 

5. Evt. 
 
 
 

Nogle af punkterne på dagsordenen 
vil indtil videre blive markeret med 
"grå",  
disse punkter er " hvilepunkter." 
 
 

Marie 

6. Næste møde(r): 
 

17. August 22 
 

 

 
 
_____________________________  _________________________________ 
Konstitueret formand: Marie Busch Nielsen  Konstitueret Næstformand:   Dan Søgaard 
 
_____________________________  _________________________________ 
Sekretær:   Dee Berger   Kasserer:   Søren Plauborg Pedersen  
 
_____________________________  _________________________________ 
Medlem:   Bodil Hindsholm Hansen  Medlem:  Dan Søgaard 
 
_____________________________   
Medlem:   Carsten Grønne  
  
Suppleant:  Tom Poulsgaard   Suppleant:  Ursula Bækkegaard 


