
Referat bestyrelsesmøde
Onsdag d. 17. august 2022 kl. 19.00-21.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter

Deltagere: Dan, Tom, Bodil, Carsten, Ursula, Marie. Dee deltager online.
Afbud: Søren
Fraværende: Søren,
Ordstyrer: Dan
Referent: Ursula

1. Administrativ/organisatorisk

Punkt Beskrivelse af punkt Referat Tovholder

1a Referat sidste møde:
Godkendelse af referat – Dee
bedes udskrive referat fra sidste
møde som underskrives

Godkendt – Sørens og Dees
underskrift mangler

Dee

1b Ny situation (midlertidig
konstituering)

Intet nyt Marie

1c Økonomi

Inklusiv særskilt økonomi for
sognebladet

Forsikringsforhold for foreningen
i øvrigt skal undersøges.

Update fra Søren:
Omkring økonomien i sognebladet kan
jeg se i regnskabet 2021 at vi har haft
en indtægt på 49.740 og en udgift på
36.176.  så der er balance i tingene PT.
 
I dag tirsdag står der 215.061.15 kr. på
kontoen.
 
Der er oprettet ekstra konto til Projekt
Klostervej til bidrag 7670 – 3644692
MobilePay tilknyttet 101940
 
Vi har også separat konto til naturens
dag 7670 – 7617322 tilknytte
MobilePay 441910

Omkring forsikring er det tegnet osv.
Omkring alle frivillige der hjælper til.
Madpakke huset er ligeledes blevet
forsikret nu.

Søren

Marie/
Søren



2.  Løbende og Ny

2a Trafikforholdene på Søndervig
Landevej:

Intet nyt ?

2b Projekt SPANGEN: Intet nyt Søren

2c Det blå Trail (langs Vonå): Intet nyt Marie

2d Stisystemet (fra Lodberghede til
Kloster):

Intet nyt Marie/Dan
/Tom

2e Fælles arrangementer:
En opdatering på planer

Hvis der skal laves noget, skal der
være fælles opbakning. Ellers
udskyder vi til næste år. Ursula sender
mail til alle.

Ursula/De
e

2f Naturens dag:
Planlægning af morgenbordet på
Naturens Dag som markering af
foreningens jubilæum

Folder er trykt og bliver omdelt
sammen med Sognebladets næste
udgave.
Ursula har givet en detaljeret
information og opgaver blev fordelt.
Bestyrelsen mødes kl. 8:00.
Poul Lyng kommer evt. med artefakter

Dee/Ursul
a

Alle

2g Grundlovsdag:
Der arrangeres ikke
grundlovsmøde i 2022 da 5. juni
er pinsedag.

IAB Bodil

2h Velkomst ambassadør:
- Er der kendskab til nye

tilflyttere?
(i så fald skal info sendes
per sms til Søren, inden
eller efter mødet)

Søren
(Peter Hell
og Sophie
McG)



2i Borgerhenvendelser:

1 Skilt v. Sogneparken

Midttrafik køreplanen
ønskes ændret, således at
bussen altid kører
igennem Kloster (flere
uden bil er flyttet til
Kloster)

Tom kontakter Dorthe Christiansen

Marie tager kontakt til Midttrafik

Marie

Tom

Marie

2j Affaldsdag – arrangeres hvert
forår

IAB Dorthe

2k Vejstriber ved svinget på
Røjklitvej

(Dorthe)

2l Baggersvej/Surfspot Der blev holdt møde 11.8. i
Kommunen. Vi afventer svaret fra Per
Høgh.

Carsten

2m Frivilligfest
Afholdes til efteråret (dato
aftales senere) Det skal være en
eftermiddag/aften så alle har
chancen for at deltage

IAB (Dorthe)

2n Ukrainere på Holmsland Bodil

3. Fuldført
3a Delebil/byensbil til Kloster (Dorthe)

3b Bykort/oversigtskort til Kloster Søren/Dee

4. Faste
4a Helhedsplan:

Kloster Syd:
Ansøgning om lokalplan indsendt
i juni.

Lokalplanansøgningen for Kloster
Syd er nu afsendt til
Planafdelingen. Vi forventer
igangsætning af planlægningen
bliver politisk behandlet den 6.
september på Teknik og
Miljøudvalget og den 20.
september på Økonomiudvalget.  
Herefter vil der blive i gang sat en
’for-offentlighedsfase’ der varer i

Marie mf.



Klostervej mv.: Udsendt
nyhedsbrev

14 dage, hvor alle vil kunne
komme med skriftlige input og
bemærkninger til udarbejdelsen af
udkastet til lokalplanen.
Planafdelingen vil i 
for-offentlighedsfasen afholde et
borgermøde, hvor man vil kunne
stille spørgsmål til planlægningen.
Vi forventer således at borgermødet
vil kunne afholdes i september eller
start oktober. 
Planprocessen tager minimum
10-12 måneder, det vil sige vi
tidligst vil kunne forvente
lokalplanen kan blive vedtaget efter
sommerferien i 2023.

Herudover er vi i arbejdsgruppen
gået igang med at afsøge for
mulige fonde, der vil kunne bidrage
og samarbejde med os omkring
opførelsen af Brugsen.

Update fra Dee:
Dee gav en grundig orientering om
arbejdet med Klostervej mv. Der er
klare planer som fremlægges på
fredag d. 19.8.22 for offentligheden.
Der skal inden 1.12.22 gerne
skaffes/indsamles 2,5 millioner, for at
kommunen vil gå ind og arbejde
videre op til de 4,5 millioner som
projektet samlet forventes at koste.
Det vil kræve en ekstraordinær indsats
som blev drøftet af bestyrelsen.

Marie indkalder alle tovholdere fra
alle arbejdsgrupper til statusmøde i
uge 35, hvor Klostervejsgruppens
forslag samt fundraising skal
diskuteres.
Borgerfundraising starter på fredag
(MobilePay og konto nr.) informeres
på fredag i Kulturcentret og igennem
FB og HIMS.



Referat fra ekskursion til Årre.

Kommunikationsgruppe: HIMS
kører.

Bosætningsudvalg: fortsætter
arbejdet
fra gammelt bosætningsudvalg

Klimasø:

Vi skal have en kontakt i alle
grupper

Der var en kort beskrivelse af Årres
projekt i forbindelse med drøftelserne
om Klostervej. I øvrigt henvises til
referat fra turen i Sognebladet.

4b LAG: IAB (Dorthe)

4c LDR: Der holdes hvert år områdemøder,
hvor der kommer repræsentanter fra
LDR.
Årsmødet er den 1.11.22. Kraftig
opfordring til at deltage.

Marie

4d Sognebladet:
Deadline til næste udgave er ?

Deadline er omkring 1.11.22.
Næste udgave bringer WoxPop om
sommeroplevelser, Hallens jubilæum,
el-bil, mm.
Derefter juleudgave.

Bodil

4e Loppemarked:
Hvor står vi i forhold til
fremtiden.

Bandsbyvej 32 er solgt pr. 1.10 og skal
sælges videre. Indtil det er solgt
videre, kan lopperne blive, men det
må påregnes at loppemarkedet skal
finde et andet sted inden næste
sæson.

Dee

4f Flagallé: Dårlige flagliner. Skal udskiftes. Søren
4g Julebelysning: Der skal findes et nyt, tørt sted til

opbevaring af julebelysning.
Julebelysning efterses inden
opsætning.

Dan,
Carsten

4h Grønne områder:
- ”Æ pold”, Johanne Høkers

Plads, Sogneparken
-

Peter Johansen skal informeres om at
der fremover skal slås græs på hele
Johanne Høkers Plads (Dan)

Dan,
Carsten



- Græsslåning af rabatter
- Ragna Tangs Plads
- Den nye rundkørsel

Ragna Tangs Plads er blevet
genetableret.

4i Søge midler:
- Nogle aktuelle?

Din forening har nu gratis
adgang til Danmarks
største fondsdatabase
på www.fonde.dk

Der henvises til Helhedsplanen. Alle

4j HIMS og infoskærme: (Dorthe)

4k Hjemmesiden – aktuelt Ursula kontakter Kenneth mht.
opfølgning.

Ursula

5. Evt.

5a Evt.

6. Næste møde(r):

6a
13.09.22

_____________________________ _________________________________
Konstitueret formand:   Marie Busch Nielsen Konstitueret næstformand: Dan Søgaard

_____________________________ _________________________________
Sekretær:   Dee Berger Kasserer:   Søren Plauborg Pedersen

_____________________________ _________________________________
Medlem:   Bodil Hindsholm Hansen Medlem:  Tom Poulsgaard (1. suppleant)

_____________________________
Medlem:   Carsten Grønne

Suppleant: Ursula Bækkegaard

På orlov: Formand:   Dorthe Krogsgaard

http://www.fonde.dk/

