
Referat bestyrelsesmøde
Torsdag d. 13. oktober 2022 kl. 19.00-21.00 i Holmsland Idræts- og
Kulturcenter

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

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

Bodil – Carsten skal underskrive næste
gang.

Dee

Ny situation (midlertidig
konstituering)

Dorthe har meldt helt fra resten
af denne valgperiode. Det
betyder en blivende konstituering
skal på plads.

Ny konstituering er på plads.

Formand: Marie
Næstformand: Ursula
Kasser: Søren
Sekretær: Dee

Marie

1c Økonomi 225.386,26 på foreningskontoen
29.948,22 på Naturen Dag konto
(mangler dog Brugsens betaling)

Søren

2.  Løbende og Ny

2a Trafikforholdene på Søndervig
Landevej:

Intet nyt ?

2b Projekt SPANGEN: Intet nyt
Der bliver holdt møde af alle
involverede foreninger 19.3.2023, Kl.
10.30

Søren

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



2d Stisystemet (fra Lodberghede til
Kloster):

Intet nyt Marie/Dan
Tom

2e Fælles arrangementer:
Marie har desværre ikke nået at
indkalde til møde i det forum.
Status i øvrigt? Halloween fest op i Brugsen

d. 28.10.
Kl. 16-18

Ursula/
Carsten

Dee

2f Naturens dag:
Evalueringsmøde forud for evt.
nedlæggelse af Naturens Dag i
centeret d. 24. okt. 17-19.

Vi bakker op om evalueringsmødet d.
24.10. i hallen.
Marie, Ursula, Dee og Søren deltager

Dee/Ursul
a

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
Opdatering fra Tom

Borgerforslag:
Spørge B. Vogt om der
kunne sås blomster eller
græs på gamle
mejerigrund

Tom spørger ”parkdamerne” (Gunhild
Rasmussen, Dorthe Kristiansen, Birgit
Christoffersen) om de kunne skrive et
indlæg i sognebladet vedr. etablering
af gruppe for Sogneparkens
renovering. (1. kontakt er etableret
med kommunens konsulent, Bjarne
Christensen), - og om de selv er
interesseret i at være en del af denne
gruppe. Gruppen skal gerne tilgodese
den brede vifte af brugere: fra
vuggestue til plejehjem.

Venter til forår

Marie

Tom



Borgerforslag:
Ønske om, at
sogneforeningen vil
indgå i et samarbejde
om, at skaffe bolig til
sæsonarbejder, evt. leje
værelser ud i private
hjem.

Sogneforeningens bestyrelse mener
ikke det er en opgave for
Sogneforeningen.

2j Affaldsdag – arrangeres hvert
forår

IAB Ny
ansvarlig?

2k Vejstriber ved svinget på
Røjklitvej

Ny
ansvarlig?

2l Baggersvej/Surfspot
Opdatering på om der er svar fra
Per Høeg, og evt. om der er nyt i
sagen.

Vi afventer nyt Carsten

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

Dee har aftalt med Bodil at finde dato
til november i hallen.
Alle der på nogen måder arbejder som
frivillig for Sogneforeningen skal blive
inviteret.

Dee

2n Ukrainere på Holmsland Bodil

2m Borgmesterkontoret på besøg d.
7. nov.
Hvem deltager på vegne af
Sogneforeningen?

Dee deltager

3. Fuldført
3a Delebil/byensbil til Kloster Ny

ansvarlig?
3b Bykort/oversigtskort til Kloster Søren/Dee

4. Faste
4a Helhedsplan:

Kloster Syd:
Borgermøde – evaluering.

Klostervej mv.:

Mødet gik fint.
Hvilket som helst forslag/tanke skal
skrives og sendes ind så den kan
komme med på lokalplan.

Opfølgningsmøde med politiker og
Forvaltningen d. 3.11.

Marie mf.



Opdatering på hvor arbejdet står
og hvordan der arbejdes
fremadrettet

Kommunikationsgruppe:
Har overtaget tovholderfunktion
for helhedsplan og fortsætter
med HIMS og hjemmeside

Bosætningsudvalg:

Klimasø:
Opdatering i forhold til
kllimasø/sognepark. Dee?

Marie, Louise K (tovholder), Tom og
Niels-Erik J deltager.

Bodil skriver om ny webside i
sognebladet.

Dee har haft kontakt med Torben og
Winnie og vil følge op mht.
nuværende klimasøgruppe, om de er
interesseret i at flytte projektet over
til sogneparken og deltage i
udviklingen af Sogneparken.

Dee

4b LAG: IAB Dee

4c LDR:
Ingen til mødet 5.10?

Pga. personlige årsager var Marie
forhindret i at deltage.
Landdistriktsrådsmødet.
Årsmødet bliver holdt på Naturkraft
29.10.22, alle der er involveret i
foreningsarbejde er velkommen til at
deltage.

Marie

4d Sognebladet:
Deadline til næste udgave er
1.11.22

-Parkdamerne
- info om julelys
- webside

Bodil

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

Aftale og husleje er på plads for det
kommende år.

Dee
Søren

4f Flagallé: Søren

4g Julebelysning:
Hvordan forholder vi os til
energikrisen og julebelysningen?
Skal den aflyses i år eller
reduceres? Hvad vil den koste
med de nuværende energipriser?
Beslutning om denne vinters
belysning bl.a. på baggrund af

Carsten har undersøgt priserne og
der blev besluttet at sætte julelys op
for at skabe lidt glæde i de her svære
tider. De nye LED lys bruger næsten
ingen strøm.
De sættes op mellem d. 20.-25.11.

Dan,
Carsten



Carstens undersøgelser af priser
mv.

4h Grønne områder:
- ”Æ pold”,
- Johanne Høkers Plads,
- Sogneparken
- Græsslåning af rabatter
- Ragna Tangs Plads
- Den nye rundkørsel

Intet nyt
Dan,
Carsten

4i Søge midler:
- Nogle aktuelle?

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

Der henvises til Helhedsplanen.

Nordea fonden ”Her gror vi”.
1. frist: 16.11.
2. frist: 22.2

Alle

4j HIMS og infoskærme:
Nyt om infoskærmene

Kenneth og Ane har overtaget. Ursula

4k Hjemmesiden – aktuelt Kenneth og Ane har tilbudt at oprette
mails tilknyttet websiden. F.eks. for
”formand@”, ”kasserer@”,
”sekretær@”.

God ide! Tilbuddet bliver gerne
modtaget.

Ursula

5. Evt.

5a Evt. Æble-Dag? Indkøb af ”fælles”
æblepresser?
Skole, foreninger osv. kunne blive
involveret.

Madvogn til Kloster?

”Rom” møde?

Ursula

Dan-Søren

Dan

6. Næste møde(r):

6a
14.11.22

_____________________________ _________________________________
Konstitueret formand:   Marie Busch Nielsen Konstitueret næstformand: Ursula Bækkegaard

http://www.fonde.dk/


_____________________________ _________________________________
Sekretær:   Dee Berger Kasserer:   Søren Plauborg Pedersen

_____________________________ ________________________________
Medlem:   Bodil Hindsholm Hansen Medlem: Carsten Grønne

______________________________ _________________________________
1. Suppleant: Tom Poulsgaard 2. Suppleant: p.t. ubesat


