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Beretning: 

Sjoerd aflagde beretning og i samme forbindelse en tak til Jesper Aarup og Bent Poulsen som ikke 

genopstillede til bestyrelsen. Jesper modtog en erkendtlighed og Bent vil senere få den overbragt da 

han ikke var til stede 

Også en tak til Ivan Schmidt for at opdatere holmsland.dk og til Poul Lyng for at ha sendt 364 HIMS 

ud i løbet af årene (Poul har efterfølgende fået en erkendtlighed for arbejdet) Der er nu kommet nye 

redaktører på HIMS: Karina Susgaard og Dorthe Krogsgaard 

Sogneforeningen forsøger at fastholde og udvikle, samt fremme samarbejdet på Holmsland og er 

lokalområdets talerør til omverdenen 

Der er et stort ønske fra foreningen om at der kan blive én kontaktperson ind til kommunen. 

Sjoerd nævnte de forskellige aktiviteter der er i gang: ”Velkommen Her”, ”put and take bibliotek”, 

Naturens Dag som i år har bevægelse i naturen som tema d. 9. september – igen på Røjklit Havn, de 

grønne områder 

Regnskabet blev fremlagt af undertegnede  

Valg af bestyrelse: 

På valg var: Sjoerd Both, Jesper Aarup, Bent Poulsen og Dorthe Krogsgaard 

Valgt blev: Sjoerd Both, Dorthe Krogsgaard, Peter Hell-Petersen og Torben Pedersen 

Suppleanter: 1. Marie Busch Nielsen og 2. Laurids Bork Poulsen 

Genvalg af revisorer: Kirstine Aarup og Karen Marie Sørensen 

 

Under evt. blev følgende drøftet: 

Indfaldsvejen sydfra: Der var frustration over udseendet af indfaldsvejen til Kloster fra Søndervig 

Landevej. Sogneforeningen blev opfordret til at tage henvendelse til lejeren af Fodboldgolf for at 

opfordre til at gøre det pænere 

Sogneparken: der var et forslag om at give den til Børnehaven og Holmbohjemmet, da det er dem 

der primært er brugere af stedet. Birgit Christoffersen gav nøglen (til affaldsspandene) til 

Sogneforeningen. Et forslag om et madpakkehus i parken. 

SPANGEN: Asger Krogsgaard orienterede om projektet hvor der nu er sendt materiale ud til 

forskellige lokale tømrer firmaer og det vil først i juni måned blive bestemt hvad der skal laves 

Spørgsmål til cykelstier: Sjoerd orienterede om plan om cykelsti fra Lodberg Hede til Kloster 

 

Ref. Dorthe Krogsgaard 


