
Generalforsamling i Holmsland Sogneforening. 
D. 7. august 2020 

 
Referat: 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
Asger Krogsgaard vælges som dirigent og Nuka Chemnitz som referent. 
 
2. Valg af stemmetæller. 
Dorthe Christiansen og Svend Jensen 
 
3. Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden.  
Drøftelse og godkendelse. 
(Beretning vedhæftet)  
Beretning godkendes af alle deltagere 
 
4. Forelæggelse af det reviderende regnskab og forventninger til økonomen i fremtiden. 
Drøftelse og godkendelse. 
(Regnskabet vedhæftet) 
Forventninger til økonomien i fremtiden? 
I 2020 har vi fået 25.000 kr fra Sol og Strand samt Nordea Fonden – disse er øremærket til 
Naturens Dag 2021. 
Der opfordres til at komme med ønsker til hvad vi kan gøre i byen 
Regnskabet godkendes af alle deltager.  
 
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 
Bestyrelsen ønsker at ændre i vedtægterne for Holmsland Sogneforening §6 stk 1 hvor der står:  
”Indkaldelse med (angivelse af dagsorden) sker enten skriftlig til alle medlemmer eller annonceres 
i dagspressen med mindst 14 dages varsel” 
Dette ønskes ændret til: 
”Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker via de sociale medier, via HIMS eller i Sognebladet 
med mindst 14 dages varsel” 
Dette vedtages 
 
6. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår. 
Kontingent bliver uændret 100 kr, ingen indvendinger. 
 
7. Valg af: 
A. Bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: 
Peter Hell-Petersen (ønsker ikke genvalg) 
Sjoerd Both (ønsker ikke genvalg) 
Torben Pedersen (ønsker ikke genvalg) 
Dorthe Krogsgaard (modtager genvalg) 
 



Der kom mange forslag og flg. blev valgt: 
Dorthe Krogsgaard, Dee Berger, Dan Søgård og Bodil Hindsholm Hansen 
 
B. 2 bestyrelsessuppleanter 
 
Sjoerd Both og Carsten Grønne 
 
C. 2 revisorer 
På valg er: 
Karen Marie Sørensen (ønsker ikke genvalg) 
Kirstine Aarup (modtager genvalg) 
 
Lone Johansen og Kirstine Aarup blev valgt. 
Suppleant er Thomas Hansen. 
   
8. eventuelt 
 
ÅRETS HOLMBOER kåres 
Hvert andet år bliver der kåret en ”Årets Holmboer” og i år går prisen/æren til Bodil Hindsholm 
Hansen. Sjoerd overrækker Bodil en kurv for hendes aktive arrangement i sognet. 
 
Hans Jørn Sørensen orienterede omkring bosætningsudvalget 
I januar 2020 søgte vi om at blive omdannelseslandsby, dette fandt Landdistriktsrådet så 
efterfølgende ud af at vi ikke er kvalificeret til at blive (da Kloster er betegnet som ”by-zone”) 
Der er mange ting i tankerne: lave en sø med byggegrunde omkring, flytning af Brugsen, 
boliger/lejeboliger syd for Kloster m.v. 
Der har været afholdt et møde med medlemmer af byrådet, samt planlægningsafdelingen i RKSK. 
Deltagere fra Kloster var: Hans Jørn Sørensen, Dorthe Krogsgaard, Jimmy Fyrsterling, Esther 
Larsen, Jesper Aarup og Torben Hjøllund Mortensen – et meget positivt møde hvor der 
fornemmes at det ikke er et spørgsmål om HVIS, men HVORNÅR der skal ske noget i Kloster (ny 
lokalplan/helhedsplan, Dagli Brugsen flyttes op mod Søndervig Landevej) 
 
Spørgsmål fra deltagere i GF: 

 Nedrivning af det gamle mejeri – har det noget med bosætningsudvalget at gøre? 
Svar: nej det er privatejet af Bjarne Vogt 

 Rundkørsel ved Klostervej/Søndervig Landevej – hvornår? 
Svar: i 2021 – der er iværksat nogle trafikundersøgelser som skal afklare behovet (dette er 
proceduren når der skal laves ændringer med veje) 
Thomas Hansen orienterer omkring vejforholdene i Søndervig. Pt. er Houvig Klitvej blevet 
delvis spærret og omkørsel foregår via Lodbergsvej. Der graves i resten af 2020 og det meste af 
2021 på Klitvejen og Lodbergsvej 
Thomas foreslår at man henvender sig enten til Sogneforeningen eller ham hvis man oplever 
for mange gener pga. Lalandia byggeriet. 



 Bosætning: der forventes at der bliver ca. 100 fastansatte og 400 sæsonarbejdere i 
Lalandia når det står færdigt, derfor er det vigtigt at der kommer nogle boliger, meget 
gerne i Kloster. 

 Skolelukninger? 
Svar: Thomas Hansen fra Støtteforeningen: vi arbejder for at bevare skole, SFO, Børnehuset og 
Holmbohjemmet. Der er en politisk proces om at flytte børnehaven op mod skolen 

 Centrumforskydning? 
Hvis Brugsen bliver flyttet, hvor er så Centrum af Kloster? Vil denne flytning ramme f.eks. 
busdriften så der ikke længere kommer busser igennem Kloster? 
Svar: Hans Jørn er i gang med at undersøge hvad det vil sige 

 
Udviklingsselskab: Bo Nielsen informerer om at der skulle komme et svar i næste uge ang. 
sammensætningen af et sådant selskab. 
 
Sjoerd Both efterlyser flere unge folk som frivillige 
 
Marie Busch Nielsen informerer om ”Det Blå Trail” som er et projekt sat i værk af Ringkøbing-
Skjern Udviklingsforum. Et stisystem der vil gå fra Ringkøbing Fjord til Stadil Fjord. 
Marie er med i udviklingen af dette som repræsentant for Sogneforening og Niels Erik Jørgensen 
repræsenterer jægerne på Holmsland. Hvordan kan vi få turister til at færdes omkring Vonå, uden 
det går ud over det dyreliv der er derude?    
 
Dorthe Krogsgaard fortæller om ny folder med stisystemer der er lavet i samarbejde med Meller 
Tryk i Hee og kommunen. Kortet i midten af folderen skal bruges til store bykort som opsættes to 
steder i Kloster 
 
 
Forslag fra deltagere i GF: 
 

 Bedre stisystem ved Baggersvej fra vejen til surfspot 

 Fliser under bord/bænkesæt på legepladsen v/Centeret. Så græsset kan slås rundt om det 

 Evt. stabilgrus i stedet for fliser 

 Stien fra Vestervang til Mejlvang skal forbedres! Der står meget vand (ligesom på 
kommunens byggegrunde) 

 Cykelstien langs Klostervej: træerne på vestsiden trænger til en beskæring 

 For høj hastighed gennem Kloster (i nordenden) – hvad kan der gøres? Vejbump?? 
 
 
 
Dorthe Krogsgaard siger tak til 3 bestyrelses medlemmer der går af: Peter Hell, Sjoerd Both og 
Torben Pedersen og der kvitteres med en lille gave fra Fru B   
 
Deltagerantal: 48 personer 
 
 


