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Dagsorden:                  Referat: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 

Dirigent: Asger Krogsgaard 
Referent: Nuka Chemnitz 
 
Dirigenten konkluderer; at på trods af 
forsinkelse ved afholdelse af 
generalforsamlingen pga. Corona, er 
generalforsamlingen lovlig og 
beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af stemmetæller 
 

Sogneparkdamerne 
Gunhild Rasmussen 
Dorthe Christiansen  
Birgit Christoffersen 
 

3. Formandens beretning og 
fremlæggelse af visioner for fremtiden. 
Drøftelse og godkendelse. 

Beretningen i kan læses i Sognebladet 
Nr. 1, 23. årgang, februar 2021. 
 
Derudover fortalte formanden om: 

• Loppemarked er nu begyndt at 
holde åbent 2 gange om ugen. 

• Naturens Dag udskudt fra 2020 til 
2021, heldigvis flytter 
bevillingerne med. 

• Velkommen Her har været lukket 
hele 2020/21 sæsonen, men 
målet er at det kommer gang i 
det igen efter sommerferien. 

• Bosætningsudvalget har leveret 
et stort arbejde, ikke mindst Hans 



Jørn Sørensen har trukket et stort 
læs. Det udtrykkes stor 
anerkendelse af arbejdet og 
positive forventninger til udfaldet 
af arbejdet med Helhedsplan 
Kloster (Holmsland). 

• Visionerne er mange i forbindelse 
med helhedsplanen. 1. prioritet 
er at få flyttet Brugsen op til syd-
enden af byen.  

• 24. juni kommer der et Pop Up 
”Her skal brugsen ligge” event fra 
kl 15, lokationen er på marken 
hvor Brugsen skal ligge.  

• Byggeriet af husene ved Ragna 
Tangs Plads kommer snart i gang, 
de venter blot på byggetilladelse. 

• Nye tilflyttere ønsker vi stadig at 
tage godt imod, så vi vil gerne 
høre om nye tilflyttere. 
Henvendelse kan ske til Erik 
Didriksen. 
 

 

4. Forelæggelse af det reviderende 
regnskab og forventninger til 
økonomien i fremtiden.  
 
Drøftelse og godkendelse. 
 

Det reviderede regnskab er vedhæftet 
referatet.  
 
 
Regnskabet godkendt. 
 

5. Behandling af rettidigt indkomne 
forslag. 
 

Der er forslag fra bestyrelsen om 
ændringer af vedtægterne. Forslagene 
vedtages med en enkelt rettelse. 
Ønskerne til vedtægtsændringer fra 
bestyrelsen med rettelse er vedhæftet 
referatet. 
 



6. Fastsættelse af kontingent for næste 
kalenderår. 
 

Generalforsamlingen fastsætter 
kontingentet for det kommende 
kalenderår til kr. 100. Betalingen skal 
være inden generalforsamlingen, dog 
opfordrer kassereren til at det gøres i 
starten af året. 
 

7. Valg af: 
 
a. Bestyrelsesmedlemmer  
på valg er: 
Marie Busch Nielsen (modtager 
genvalg) 
Søren Plauborg Pedersen (modtager 
genvalg) 
Nuka Chemnitz (ønsker ikke genvalg) 
 
b. 2 bestyrelsessuppleanter 
 
 
 
 
 
c. 2 revisorer  
På valg er: 
Kirstine Aarup (modtager genvalg) 
Lone Johansen (modtager genvalg) 
 
 
d. 1 revisorsuppleant 
 

 
 
Valgte: 
Marie Busch Nielsen 
Søren Pedersen 
Carsten Grønne 
 
 
 
 
Valgte:  
Ursula Bækkegaard 
Tom Poulsgård 
 
 
 
Begge revisorer genvælges 
 
 
 
 
 
Thomas Hansen genvælges til 
revisorsuppleant. 
 

8. Eventuelt. 
 

Bestyrelsen lægger op til en drøftelse 
af, om man skal ændre foreningens 
navn fra sogneforening til et andet navn 
fx: Aktiv forening, borgerforening eller 
noget helt andet. 
Bestyrelsen åbner ligeledes for, om der 
skal ændres på logo.  



En mulighed er at lave et motto. 
Det hele begrundes med, at bestyrelsen 
gerne vil signalere, at Sogneforeningen 
er en forening for alle på Holmsland, og 
gerne vil have en bredere 
medlemsskare. 
Generalforsamlingen drøfter oplægget, 
og er positive over for, at den nye 
bestyrelse arbejder videre med ideerne. 
Der gives udtryk for glæden ved det 
gamle navn, og der er positive 
tilkendegivelser omkring mulighederne 
for en modernisering af navn og udtryk. 
Der drøftes mulighederne for at hente 
inspiration i Helhedsplanen og de 
mange input borgerne på Holmsland 
her er kommet med. 
Det er vigtigt for generalforsamlingen at 
’Holmsland’ fortsat er en del af navnet. 
 
 
 
Forslag som bestyrelsen kan arbejde 
med:  

• Flagstænger langs Klostervej skal 
rettes op. 

• Yderligere opdatering af vimpler.  

• Ønske om et skilt ved indgangen 
til Sogneparken samt en ny 
skraldespand ligeledes i 
sogneparken. 

• Klistermærker til privates 
skraldespande: ”Her må du gerne 
smide din hømhøm pose”. 

• Gavlmaleri ud mod vejen på 
møllen/den tidligere R.A.G. 
foderstof på Klostervej 24. 

 

 


