
Referat bestyrelsesmøde
Torsdag d. 15. december 2022 kl. 18.00-21.00 i
Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Deltagere:  Dee, Carsten, Dan, Tom, Ursula, Søren, Bodil og Marie.
Afbud:
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.
Der mangler på ældre referater
fra:
Dee, Carsten og Dan.

Godkendt

Alle referater er underskrevet

Dee

1c Økonomi Indestående: Kr. 221.087,78 Søren

2.  Løbende og Ny

2a Trafikforholdene på Søndervig
Landevej:

Intet nyt ?

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

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: Marie indkalder til møde i januar Ursula/
Carsten/
Marie

2f Naturens dag: ”Naturen under overfladen” er
temaet for dagen, udsendt fra

Dee/Ursul
a



Der er kommet udspil fra
Danmarks Naturfedningsforening
og Friluftsrådet

Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådet.

Ursula, Inger, Dorthe Chr. og Dee
mødes 19.12. for første drøftelser.

2g Grundlovsdag:
Der er nyt om Grundlovsdag:
Jeanette og Sjord Both vil gerne
lægge have til grundlovsmødet
2023.
Provst Margrethe Dahlerup Koch
har lovet at holde talen!

Orientering taget til efterretning Bodil

2h Velkomst ambassadør:
Der er tilflyttere som ikke har fået
besøg.

- Er der kendskab til nye
tilflyttere?
(i så fald skal info sendes
per sms til Søren, inden
eller efter mødet)

Opfølgning fra Dee på
henvendelse til RKSK.

I forbindelse med almindelig
udsendelse af HIMS ønsker
bestyrelsen at der medsendes en
opfordring til at give Dee besked om
tilflyttere (gerne op til 5-6 årligt).
Ligeledes skal denne opfordring i
Sognebladet og sendes ud på FB.
Dee tager kontakt til Kenneth.

PGA GDPR-loven er det ikke muligt for
kommunen at sende kontaktinfo
tidligere (ca. 3- 4 måneder efter folk er
flyttet).
Dee skal holde møde med
velkomstambassadørerne og overtage
fra Søren som kontaktperson.

Dee
Erik D.,
Peter Hell
og Sophie
McG

2i Borgerhenvendelser:
1 Skilt v. Sogneparken
Evt. opdatering fra Tom
Efter artikel i Sognebladet skal vi
tage stilling til, hvordan vi
hjælper videre.
Klimasøgruppen ønsker ikke at
deltage i det. Skal vi have en ny
arbejdsgruppe, evt. søge efter
deltagere?

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

Forslag fra sidst:
Æble-Dag? Indkøb af ”fælles”
æblepresser?
Skole, foreninger osv. kunne blive
involveret.

IAB

Venter til forår

Tom spørger i Bork (de laver det) om
der er nogle der kunne komme og
hjælpe os i gang.

Marie

Tom

Ursula
Tom



Madvogn til Kloster?

”Rom” møde? Januar/februar
Dan kommer med et oplæg for en
”Rom” aften.

Dan/Søren

Dan
Tom

2j Affaldsdag – arrangeres hvert
forår

Tages næste gang Ny
ansvarlig?

2k Baggersvej/Surfspot
Evt. nyt fra kommunen?

Marie sender en reminder til Per Høgh
med Carsten cc.

Carsten

2l Frivilligfest
Evaluering.

Stor succes, skal gøres til en tradition Dee

2m Ukrainere på Holmsland
Kan/skal vi støtte Tanjas
indsamling?

Sender besked ud på HIMS og FB
Med opfordring om at støtte.

Bodil

2n Generalforsamling
Forslag d. 24.03.23 kl. 17.
Er der tilbagemeldinger fra de
andre foreninger?

HGU, Kulturcenteret og Brugsen er
med.
Hallen er ledig.
Fælles møde med alle formænd inden.

Marie

3. Fuldført
3a Delebil/byensbil til Kloster Ny

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

4. Faste
4a Helhedsplan:

Tovholdermøde d. 28.11.22

Kloster Syd:
Opdatering på fondsansøgning

Klostervej mv.:
Opdatering på hvor arbejdet står
og hvordan der arbejdes
fremadrettet

Kommunikationsgruppe:

Gruppen var i København til workshop
fra RealDania. Forløbet var meget
givende. Endelig ansøgning skal
sendes til foråret. Bestyrelsen tager
Maries beretning til efterretning.

Afventer Kommunens udspil (Vej og
Park venter på svar fra landmændene)

Marie mf.



Bosætningsudvalg:

Klimasø:

Hytteby:

Fint arbejde! Kenneth og Ane havde
indkaldt til fællesmøde med alle
tovholdere i Helhedsplanen.

IAB

Gruppen er ikke interesseret i at
flytte/overtage klimasø projekt til
Sogneparken.

Der kommer måske nyt.

4b LAG:

https://lag-lemvig-ringkoebingskj
ern.dk/

Marie vil sende kontakt info til Dee Dee

4c LDR:

https://www.rksk.dk/om-komm
unen/en-landdistriktskommune/
landdistriktsraadet

Landdistriktsrådets årsmøde
afholdes på Naturkraft d.29.11.22
kl. 17 – 21.
Orientering

Bodil og Marie deltog.
Bodil´s orientering bliver taget til
efterretning.

Marie

4d Sognebladet:
30. januar 2023 er næste
deadline for Sognebladet, som
udkommer i uge 8.

Redaktionen påtænker et temablad
om Søndervig. Enten til foråret eller til
sommer. Inputs modtages gerne.

Bodil

4e Loppemarked:
Lukket for vinteren, men åbner
igen til foråret.

Dee
Søren

4f Flagallé: IAB Søren

4g Julebelysning: Den nye fungerer fint! Dan,
Carsten

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

IAB Dan,
Carsten

4i Søge midler:
- Nogle aktuelle?

Alle

https://lag-lemvig-ringkoebingskjern.dk/
https://lag-lemvig-ringkoebingskjern.dk/
https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landdistriktsraadet
https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landdistriktsraadet
https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landdistriktsraadet


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

Der henvises til Helhedsplanen - se i
øvrigt punkt 4b.

4j HIMS og infoskærme:
Opsigelse af aftale om
infoskærme – og hvad så?
Kenneth orienterer

Rykker sent til administrator af
infoskærm med varsel om at
samarbejdet ophører, dersom
infoskærmene ikke fungerer
snarest.

Ursula

4k Hjemmesiden – aktuelt
E-mailadresserne (formand@,
kasserer@, sekretær@) er
oprettet, men de skal tilknyttes
en Gmail-konto, før de virker.
Bestyrelsen skal afgøre, om alle
tre konti skal håndteres fra den
samme Gmail-konto (Kenneths
anbefaling), eller om de skal
håndteres via hver sin.

Kenneth lægger også op til at vi
opgiver hjemmesiden (men ikke
domænet)
holmslandsogneforening.dk.

Kenneth orienterer.

Der besluttes at de tre e-mail bliver
håndteret individuelt.

Kenneths forslag bliver godkendt.

Ursula

5. Evt.

5a Evt. Intet

6. Næste møde(r):

6a 10.01.23

Forslag:  nye mødedatoer for hele
2023?

Marie laver et oplæg til næste møde.

_____________________________ _________________________________
Formand:   Marie Busch Nielsen Næstformand: Ursula Bækkegaard

_____________________________ _________________________________
Sekretær:   Dee Berger Kasserer:   Søren Plauborg Pedersen

_____________________________ ________________________________
Medlem:   Bodil Hindsholm Hansen Medlem: Carsten Grønne

http://www.fonde.dk/


______________________________ _________________________________
Medlem: Dan Søgaard 1. Suppleant: Tom Poulsgaard


