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Valg af Dirigent: Asger Krogsgaard   

Valg af stemmetællere:  Lisbeth Nielsen   

  Dorit Hansen   

  Sven Jensen   

Valg af referent: Viggo Kofod    

 

 

Beretning til Sogneforeningens generalforsamling 2013 v. Iver Poulsen. 

Endnu et år er gået og hvad har sogneforeningen beskæftiget sig med siden sidste generalforsamling. 

    

1. Vedrørende udviklingsplan for Holmsland er der ikke sket så meget i 2012. Det hænger sammen med, 

at de fleste af de forslag som havde fået første prioritet skal ske i samarbejde med kommunen. Vi har 

holdt flere møder med kommunen uden at der er kommet noget konkret ud af det. Vi forventer at 

kommunen også vil udvikling i de små landsbyer, det kunne være et tema til det kommende byråds-

valg. Vedrørende udstykning er der ikke den store efterspørgsel efter grunde. I forhold til den kom-

munale udstykning er det svært med den private udstykning. Det kunne også være et tema i byråds-

valget, om det kun er i de store byer kommunen skal udstykke? 

 

2. Hjemmesiden som vi har fælles med HGU og HIH er nu godt i gang. Kalenderen på den fælles forside 

ønsker vi bliver brugt af alle foreninger på Holmsland, der ved undgår vi for mange overlapninger. 

Hvis vores hjemmeside skal være interessant er de nødvendigt at den hele tiden er opdateret. Det er vi 

meget opmærksomme på og nedsat et udvalg til at tage sig af det. 

 

3. Loppemarked, julebelysning og flagallè er der også blevet arbejdet med i årets løb. Der har været en 

god indtægt fra loppemarkedet og der er blevet lavet regler for hvornår der flages. Der har ikke været 

den store udlejning til bryllupper og runde fødselsdage. 

 

4. Det grønne hold til renholdelse af de offentlige arealer bliver udbygget med flere hold så vi når hele 

vejen rundt. Vi vil gerne have en pæn by, vi går foran og håber så at de private også følger efter. 

 

5. Den fælles generalforsamling i 2012 er der blevet evalueret på, det har resulteret i at genrealforsam-

lingen i år bliver flyttet til fredag aften og vi starter noget før og der bliver aktiviteter for børnene i 

hallen. Vi vil gerne have nogle flere yngre familier til at deltage og der skal være bedre tid til den en-

kelte generalforsamling. Der bliver ikke nogen underholdning, det må vi lave på andre tidspunkter. 

 

6. Kunst i bevægelse blev en stor succes. Kunst er til for at skabe debat og vi fik virkelig sat Kloster på 

landkortet. Blev resultatet så det vi havde forventet? Jeg tror at de fleste er godt tilfreds med resultatet, 

jeg håber at projektet også er med til at skabe sammenhold på tværs af foreninger. En stor tak til ud-

valget med Bodil Schmidt i spidsen for de mange timer de har lagt i projektet. 

 

7. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og tak til de mange frivillige i udvalgene. 

 

8. Sogneforeningen deltager i Landdistriksrådets og LAG bestyrelsen, begge steder for at få gode input 

til at udvikle vores landsbyer  
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Regnskab: 
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Kommentarer til Formandens beretning: 

Der var spørgsmål til markedsføringen af vort område – har vi gjort noget – gør vi det godt nok. Der blev 

henvist til nogle eksempler fra andre udkantsområder, hvor man havde haft succes og fået omtale  i aviser 

og TV. 

Ville en trækfærge i forbindelse med stien over Baggers Dæmning være en mulighed, som kunne reduce-

re anlægsomkostningerne. Forslaget har været forelagt Kommunen, som afviste den bl.a. at den ville være 

for udsat for hærværk.  

 

Bemærkninger til regnskabet 

Ingen bemærkninger 

 

Kontingent for næste år:  

Ingen ændringer 

 

Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

Valg til Bestyrelsen – medlemmer – suppleanter: 

Iver Poulsen    

   Christian Holm Nielsen (på valg) - genvalgt  

  Maybritt Pugflod 

   Bodil Schmidt (på valg)   - genvalgt  (var fraværende) 

 Lars Provstgaard (på valg)  - genvalgt (var fraværende)  

   Bjarne Vogt 

    Viggo Kofod  

 Suppleanter: 

 1. Suppleant: Sjoerd Both - genvalgt  

 2. Suppleant: Kirstine Aarup - genvalgt  

 

Valg af revisor og suppleanter: 

 Kirstine Aarup  - genvalgt  

 Karen Marie Sørensen - genvalgt  

Suppleant: 

 Anita Sandgrav  - genvalgt  

 

Eventuelt: 

- Der blev udtalt rosende ord til Sognebladet, som også omdeles i Søndervig 

- Der blev stillet spørgsmål omkring vinter- og alm. vedligeholdelse af Juelsmindevej, der tidligere 

har været udført af Holmsland Kommune. Nu efter Kommunesammenlægningen er der ikke fore-

taget noget. Det vil man gerne have en forklaring på samt få genoptaget vedligeholdelsen. 

 

 

 

mailto:iver@poulsen.mail.dk


 

22-01-2014    Side 7 af 7 

 

Formand:  Iver Poulsen Røjklitvej 21, Holmsland DK - 6950 Ringkøbing Tlf.: 9733 7034 

 e-mail: iver@poulsen.mail.dk Mobil: 4035 9808 

 

Årets Holmbo: 

”Årets Holmbo 2013” er blandt flere forslag blevet fundet. Personen, der blev tildelt æren, er Poul Lyng, 

som i mange år har været aktiv i foreningslivet på Holmsland. Han har bl.a. medvirket til start af Holms-

land Sogneforening samt start og Sognebladet, hvor han i flere år har været aktiv i redaktionen. Han er 

desuden personen bag kalenderen HIMS. 

Tildelingen blev overrakt Poul Lyng hjemme privat, da han ikke var til stede ved Generalforsamlingen. 
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