
Referat fra Holmsland Sogneforenings generalforsamling d. 31. marts 2017-04-01

Sjoerds beretning:

Lysten driver frivillighedens værk. Stor tak til flagopsættere, der efterlyses fast flagopsættere. Tak til Svend,

Esther og John for deres indsats.

Tak til Martin Pedel og Holger Jensen for det store arbejde omkring opsætning af julebelysningen. Dejligt at

vi har fået de røde hjerter tilbage.

Tak til jer der sørger for de grønne områder. Peter Johansen, der slå græs.  Inge Plougsgaard og det grønne

hold, som sørger for, at Æ Pold ser pæn ud. Nu har Casper fået granitbordplade repareret, og vi håber på i

fremtiden at undgå hærværk.

Tak til Loppeholdet, som sørger for, at der kommer lidt penge i kassen.

Tak til jer der har været på arbejde i Sogneparken. Lad det blive en fælles sognepark, Klosters grønne hjerte,

naturlegeplads, friluftsplads. Kloster Børnehus og Holmbohjemmet er de store brugere af stedet. Lad os

arbejde på at gøre området endnu bedre.

Velkommen Her har i det sidste halve år mødtes med østeuropæerne til glæde for alle deltagere.

Efteråret byder på besøg af Banko-Carl - et samarbejde med HGU og centeret, Naturens Dag d. 11.

september og d. 20. april møde og information om Fibernet.

Sognebladet har fået nyt udseende. Tak til Mogens og Ivan for deres indsats.

Der arbejdes på at finde en løsning på den videre udgivelse af HIMS.

Tak til Bodil Schmidt for indsatsen i HSF.

Dorthe fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt og revideret af Kirstine Årup og Karen Marie Sørensen.

Kommentarer og spørgsmål fra salen:

Kommentar og spørgsmål Svar
Helle Skarregaard Efterlysning af respons på et forslag fra

generalforsamling 2016 om udbedring af stien
omkring Kloster Børnehus. Stien er mudret og
hullet.

Kommunen ejer stien, men der er
ikke penge til udbedring af stien.

Helle Skarregaard Eksisterer Plyng-prisen ikke mere? Vides ikke. Sagen undersøges.
Gunhild Rasmussen Hvorfor falder antallet af medlemmer i HSF? Ja lille fald i medlemstallet.

Opfordring til at tegne
medlemskab.

Tove Leegaard Sørg for at foreningen er Holmslands
Sogneforening og ikke bare Klosters
Sogneforening.

Kjeld Petersen Stor ros til projekt Velkommen Her.
Svend Lauridsen Vejen ned til Bagges Dæmning er ikke

cykelvenlig.
Der tages kontakt til kommunen.



Valg til bestyrelsen:

Efter en forslagsrunde indvilgede følgende i at stille op:

Hans Jørn Sørensen

Lars Provstgaard

Linda Tøt

David Saks

Søren Plaugborg

Hans Jørn Sørensen, Lars Provstgaard og Linda Tøt blev valgt. Søren og David blev suppleant.

Referat givet af Bodil Schmidt d. 1.april 2017


