
REFERAT GENERALFORSAMLING  
v/Fælles Generalforsamling  
(med Holmsland Idræts- og Kulturcenter, HGU, Sogneforening, Brugsen) 
Fredag, 25. marts 2022 kl. 17.00 
Holmsland Idræts- og Kulturcenter 

  
 Deltagere: Bodil, Carsten, Dan, Dee, Dorthe, Marie, Søren, Tom, Ursula 
 Ordstyrer: Asger Krogsgaard 
 Referent: Ursula 
                          Antal medlemmer ca. 70, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
  

1) Beretning v/Dorthe 
Beretningen var tidligere blevet udsendt med Sognebladet. Dorthe fremhævede følgende punkter: 
- Helhedsplanen som blev godkendt i september 2021, er der blevet arbejdet meget med i 

forskellige små grupper. Første prioritet har været og er Kloster Syd. Der blev henvist til ”Parat 
til Start møde” mandag 28. marts 2022, kl. 17.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter og der 
blev opfordret til deltagelse i mødet. 

- Naturens Dag sidste år har været et tilløbsstykke. Årets Naturens Dag bliver igen afholdt 2. 
søndag i september, 11.9.2022. 

- Spangen v/Vonå Engbro bliver godt besøgt og der er en del indtægter som kommer via 
MobilePay donationer., dvs. projektet er nu selvkørende økonomisk. 

- Grønne områder blev taget rigtigt godt imod og der blev plukket mange blomster og der er 
blevet taget mange feriefotos. RKSK vil så græs ved rundkørsel og såning med blomsterfrø 
tager Sogneforeningen sig af.  

- Loppemarked har givet et ”pænt” overskud og der godt besøgt. Kommunen har sørget for en 
ny og tæt container på genbrugspladsen, hvor loppe-effekter kan afleveres.  

- Sogneforeningen blev ved et arrangement tirsdag, 21. marts i Ringkøbing Landbobankens 
lokaler, kåret som Årets Forening. Der fulgte en check på 20.000,- kr. med udnævnelsen. 
Diplomet vil blive hængt op i Loppemarkeds lokaler på Bandsbyvej 32. Der blev takket for 
indstillingen og til de mange, som havde bakket op med SMS stemmer.  

- Der blev henvist til foredrag i samarbejde med Red Barnet onsdag, den 1. juni ”Børn og Sociale 
Medier – muligheder of farer” v/ Lars Stilling Netteberg. 

- Dorthe takkede alle frivillige der på den ene eller anden måde hjælper i Holmsland 
Sogneforening, samt alle medlemmer der støtter op omkring foreningen.  
 

2) Regnskab v/ Søren Pedersen 
Årets resultat gav et underskud på -35.432.79 kr.  
-      Der blev henvist til en medlemstilgang. 
- Den største indtægtskilde er Loppemarked med 96.132,18 kr.  
- Sognebladets indtægt er på 13.563,- kr.  
- Naturens Dag gav, trods et tilskud fra RKSK, et underskud på -43.683,81 kr. 
- Spangen er, som tidligere nævnt, selvkørende. 
- Ifm. Bosætning Holmsland blev der afholdt flere møder, med et underskud på -10.017,90 kr.  
- Fælles arrangement, Sommerfesten, blev en rigtig god dag. Underskuddet var på -4.450,- kr.  
- I 2021 blev der investeret i en forholdsvis dyr ny Julebeslysning gennem byen. Men det har 

været alle pengene værd.  
 

Sogneforeningens egenkapital beløber sig på 193.237,52 kr. 
 

Kommentarer til beretningen. 
- Torben Mortensen roste Sogneforeningen og dens bestyrelse. Han opfordrede til at deltage 

ved ”Parat til Start” mødet mandag den 28.3.2022.  



Skal sommerfesten afholdes igen i år? 
- Marie svarede: Det blev tidligere bestemt, at sommerfesten afholdes hvert andet år. 

Dvs. næste gang i 2023.  
- Poul Lyng gjorde opmærksom på, at Sogneforening i september kan fejre 25års jubilæum og 

spurgte om der var planlagt noget i den forbindelse.  
- Dorthe svarede at vi var opmærksom på det og at det vil blive taget op i bestyrelsen.  
-  

Afstemning til bestyrelsen 
På valg fra bestyrelsen er: 
Dee Berger – modtager genvalg 
Dan Søgaard – modtager genvalg 
Bodil Hindsholm Hansen – modtager genvalg 
Dorthe Krogsgaard – modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleanter: 
Tom Poulsgaard – modtager genvalg 
Ursula Bækkegaard – modtager genvalg 
 
Alle blev genvalgt til bestyrelsen og som 

1. suppleant: Ursula Bækkegaard 
2. suppleant: Tom Poulsgaard 

 
Revisorerne 

- Kirstine Aarup 
- Lone Johansen 

samt revisor suppleant 
- Thomas Hansen  

blev genvalgt.  
 

Kommentarer: 
- Dorthe informerede om, at der i forbindelse med Helhedsplanen skal nedsættes 

arbejdsgrupper. Forskønnelsesudvalg har etableret sig og været d.d. på tur med politikere, 
Jørgen Byskov og Søren Elbæk samt borgmester, Hans Østergaard, igennem Kloster. Formålet 
med turen var, at få Forsyningens proces stoppet, for at få tid til får planlagt vejen ordentlig. 

- Kenneth Knudsen: Baggersvej er meget hullet. Er der andre planer mht. Baggersvej? 
- Dorthe svarede at vi endnu ikke ved, om den skal asfalteres og om der kommer flere 

parkeringspladser.  
- Torben Mortensen pointerede, at der ved ”Parat til Start” mødet på mandag man ikke vil blive 

”tvunget” ud i udvalg – det er helt frivillig at være med.  
 

Beretningen og regnskabet bliver godkendt.  
 

3) Indkomne forslag: 
Vedtægtsændringer 
a) Navneændring til ”Holmsland Fællesskab og Udvikling” 

Marie fremlægger redegørelse og begrundelse for ønsket om navneændring.  
Kommentarer: 
- Ivan Schmidt mener at det er en forkert beslutning og ikke er et godt navn. Han mener dog, 

at ”Fællesskab og Udvikling” kunne blive en tag-line for Holmsland Sogneforening.  
- Emma Susgaard (ungt medlem) mener også, at navnet ikke skal ændres og at unge i dag 

godt ved, hvad et ”sogn” er.  
- Poul Lyng er ligeledes for, at beholde det nuværende navn og tilføje tag-line, se Ivans 

kommentar.  



- Thomas Hansen bakker op om ændring af navnet og henviser til nye generationer, som vil 
bosætte sig i Holmsland.  

- Sjoerd Both: Er imod navneændring. 
- Kirstine Aarup: Er imod navneændring. 
- Ane Thatt Verwiebe: Kan godt forstå forslaget til navneændring og bakker op om 

ændringsforslaget.  
- Torben Mortensen: Tilslutter sig holdningen om at bibeholde navnet og tilføje tag-line.  
- Ivan Schmidt: Pointerer at bestyrelsens arbejde er der ikke noget i vejen med, men at 

navnet er forkert.  
- Poul Lyng: En Sogneforening kan gøre hvad som helst og tage sig af foreningslivet i 

Holmsland.  
- Marie henviser igen til forklaringen, hvorfor ændringen er ønsket.  

 
Afstemningens resultat: 
66 stemmer bliver afgivet. 
17 stemmer for JA 
46 stemmer for NEJ 
3 blanke stemmer 
 

b) Kontingent for 2022: 
- 100,- kr. for enkeltpersoner – uændret 
- 250,- kr. familiekontingent – nyt forslag     

Ovenstående blev vedtaget.  
 

Årets Holmbo blev Hans Jørn Sørensen, som dog ikke var tilstede. 
Dorthe læste begrundelsen op for valget og som vil blive gentaget mandag 28. marts til ”Parat til Start” 
mødet, hvor Hans Jørn vil være tilstede. Her vil han også få gavekurven.  
 

Ivan Schmidt takker af som webmaster for hjemmesiden og fik som tak for hans gode arbejde overrakt en 
gavekurv.  
 

 
 
 
_____________________________  _________________________________ 
Formand:   Dorthe Krogsgaard  Næstformand:   Marie Busch Nielsen 
 
_____________________________  _________________________________ 
Sekretær:   Dee Berger   Kasserer:   Søren Plauborg Pedersen  
 
_____________________________  _________________________________ 
Medlem:   Bodil Hindsholm Hansen 
 
_____________________________ 
Medlem:   Dan Søgaard 


