
Referat bestyrelsesmøde
Onsdag d. 14. September 2022 kl. 19.00-21.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter

Deltagere:  Tom, Carsten, Ursula, Dee, Marie.
Afbud: Søren, Dan, Bodil
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.
Opfølgning på underskrifter
Næste gang.

Dee

Ny situation (midlertidig
konstituering)

Dorthe har meldt helt fra resten
af denne valgperiode. Det
betyder en blivende konstituering
skal på plads.

Den midlertidige konstituering
fortsætter indtil vi er
beslutningsdygtig.

Marie

1c Økonomi 217.613,30 Kr.
Belægning på Ragna Tangs Plads
kostede 13.628,75 Kr.
Forsikr. madpakkehuset: 6068,67 Kr.
frivillige hjælpere 2776,65 Kr.

Søren

2.  Løbende og Ny

2a Trafikforholdene på Søndervig
Landevej:

Intet nyt ?

2b Projekt SPANGEN:
Bræt under anløbsbroen?

Ursula har deltaget. Ringkøbing
Roklub sagde nej til at dele
omkostninger til bræt.

Der vil blive søgt om penge.

Søren



2c Det blå Trail (langs Vonå): Intet nyt Marie

2d Stisystemet (fra Lodberghede til
Kloster):

Intet nyt Marie/Dan
Tom

2e Fælles arrangementer:
En opdatering på planer

Ursula har stadig ikke fået svar fra alle
vedr. et fælles arrangement.
Hun mener at vi skal indkalde til
mødet for at undersøge om der stadig
er opbakning til aktivitetsudvalget.

Ursula/De
e

2f Naturens dag:
Evaluering af jubilæet og
Naturens Dag i øvrigt.

Fantastisk hele vejen rundt!
Stor tak til Bodil og Inger.
Det var Bodils allersidste gang som
tovholder.
Vi overvejer fremadrettet at holde
pause, medmindre vi finder en person
som melder sig.

Dee/Ursul
a

Alle

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

IAB Bodil

2h Velkomst ambassadør:
- Er der kendskab til nye

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

Søren
(Peter Hell
og Sophie
McG)

2i Borgerhenvendelser:

1 Skilt v. Sogneparken
Opdatering fra Tom

Midttrafik køreplanen
ønskes ændret, således
at bussen altid kører
igennem Kloster (flere
uden bil er flyttet til
Kloster)
Opdatering på
henvendelse til
Midttrafik.

Borgerforslag:
Spørge B.Vogt om der
kunne sås blomster eller

Dorthe Christiansen vender tilbage

Marie har ansøgt.

Venter til foråret

Marie

Tom

Marie



græs på gamle
mejerigrund.

2j Affaldsdag – arrangeres hvert
forår

IAB Ny
ansvarlig?

2k Vejstriber ved svinget på
Røjklitvej

Ny
ansvarlig?

2l Baggersvej/Surfspot
Opdatering på om der er svar fra
Per Høeg, og evt. om der er nyt i
sagen.

Vi afventer nyt Carsten

2m Frivilligfest
Afholdes til efteråret (dato
aftales senere) Det skal være en
eftermiddag/aften så alle har
chancen for at deltage

IAB Ny
ansvarlig?

2n Ukrainere på Holmsland Bodil

3. Fuldført
3a Delebil/byensbil til Kloster Ny

ansvarlig?
3b Bykort/oversigtskort til Kloster Søren/Dee

4. Faste
4a Helhedsplan:

Kloster Syd:
Der arbejdes på en
fondsansøgning til at bygge
Brugsen.
Vi afventer svar fra
planafdelingen på hvornår der
skal holdes borgermøde.

Skal vi holde borgermødet som et
møde om alle grupperne i
Helhedsplanen.

Klostervej mv.:
Opdatering på hvor arbejdet står
og hvordan der arbejdes
fremadrettet.

Rebekka er i gang med at ansøge fond
til bygning af Brugsen.

Marie har modtaget mail fra Michelle
Vægter.vedr. borgermøde om Kloster
Syd, foreløbige dato:  10.10.22.
Marie har forslået at de andre grupper
i helhedsplanen også får mulighed for
at præsentere deres nuværende
planer/status

Gruppen har haft møde med Vej og
Park vedr. evaluering af Klosterborgers
tilbagemeldinger.

Marie mf.



Kommunikationsgruppe:
Henvendelse fra
kommunikationsgruppen om at
påtage sig mere ansvar.
Se orienteringsmail.

Bosætningsudvalg:

Klimasø:
Kan man tænke klimasøpark som
en udvidelse mv af Sogneparken?

Tovholdermødet.

Økonomi blev diskuteret i forhold til
nyeste trafikmålinger.
Gruppen mener at der skal lægges
pres på politikerne nu. Marie vil
mødes med gruppen d.15.9. for at
drøfte strategi.

Marie holder møde med dem i den
kommende uge for at følge op.

Ikke sket meget siden.

Drøftelse af ideen.

4b LAG: IAB
Venter med at udpege ansvarlig til
næste møde

Ny
ansvarlig?

4c LDR:
Se mail fra
landdistrikskoordinator

Næste møde 5.10 Marie

4d Sognebladet:
Deadline til næste udgave er
1.11.22

Bodil vil gerne have hjælp til at finde
nogen der kan fortælle om en ” ganske
særlig jul”.

Bodil

4e Loppemarked:
Hvor står vi i forhold til
fremtiden.

Drøftelse i gang.
Efterlysning for nye lokaliteter skal
med i sognebladet

Dee
(Søren ?)

4f Flagallé: Søren

4g Julebelysning:
Er der fundet nyt
opbevaringssted?
Hvordan forholder vi os til
energikrisen og julebelysningen?
Skal den aflyses i år eller
reduceres? Hvad vil den koste
med de nuværende energipriser?

Kan blive stående indtil videre.

Drøftelse om forskellige muligheder
for energibesparelse.
Carsten vil undersøge.

Dan,
Carsten



4h Grønne områder:
- ”Æ pold”,
- Johanne Høkers Plads,
- Sogneparken
- Græsslåning af rabatter
- Ragna Tangs Plads
- Den nye rundkørsel

Intet nyt
Dan,
Carsten

4i Søge midler:
- Nogle aktuelle?

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

Der henvises til Helhedsplanen.

Nordea fonden ”Her gror vi”.
1. frist: 16.11.
2. frist: 22.2

Alle

4j HIMS og infoskærme:
Også her henvises til mail fra
kommunikationsgruppen.
Centeret og HGU har henvendt
sig angående infoskærmene.

Kenneth og Ane er i gang med at
undersøge.

Ny
ansvarlig?

4k Hjemmesiden – aktuelt

Den nye hjemmeside er oppe at
køre.

Kenneth har lavet en ny og flot
hjemmeside, og den bliver løbende
udvidet.

Ursula

5. Evt.

5a Evt.

6. Næste møde(r):

6a
13.10.22

_____________________________ _________________________________
Konstitueret formand:   Marie Busch Nielsen Konstitueret næstformand: Dan Søgaard

_____________________________ _________________________________
Sekretær:   Dee Berger Kasserer:   Søren Plauborg Pedersen

_____________________________ ________________________________

http://www.fonde.dk/


Medlem:   Bodil Hindsholm Hansen Medlem: Carsten Grønne

______________________________ _________________________________
1. Suppleant: Ursula Bækkegaard: 2. Suppleant: Tom Poulsgaard


