
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

                Holm - lige i øjet  
   Lokal Udviklingsplan 2010-2020-2030 

 Historie  

 Analyse 

 Vision 

 Strategi 

 Handling 



 
 

Holm - lige i øjet  Side 2 af 15 

Indhold 

Indledning........................................................................................................................ 2 
Historie ............................................................................................................................ 3 
Analyse ............................................................................................................................ 8 
Vision ............................................................................................................................... 8 
Strategi ............................................................................................................................ 8 
Handlinger: ...................................................................................................................... 9 

            Projekt 1:Jollmands Gaard – Fra Ruin til byens Perle............................................ 9 
            Projekt 2: En badebro ved Odderkær. ................................................................. 10 
            Status pr. 31.12.2017: Projektet er gennemført ................................................... 10 
            Projekt 3: Stisystemer ......................................................................................... 10 
            Projekt 4: Whiteboard m/projektor til Holm Sognegård. ....................................... 11 
            Projekt 5: Lydanlæg og mikrofoner til Holm Sognegård. ...................................... 12 
            Projekt 6: Holm Infoland ...................................................................................... 12 
            Projekt 7: Koordinator.......................................................................................... 12 
            Projekt 8: Ombygning af Holm Sognegård. ......................................................... 13 
            Projekt 10: Trafik og Infrastruktur ........................................................................ 13 
            Projekt 11: Børn og Unge .................................................................................... 13 
            Projekt 12: Bosætning ......................................................................................... 13 
Afslutning ...................................................................................................................... 14 
  

 

 

Indledning 

Holm er et landsbysamfund på Als. Hvis man ser  
Als i fugleperspektiv ligner øen en padde, hvor  
Holm er dyrets øje og vor havneby, Dyvig er dyrets 
mund. 

Naturen har været gavmild mod Holm. Landska- 
bet bugter sig frodigt med sine bakker og dale,  
og vi er omgivet af havet på tre sider. Man anlø- 
ber fra søsiden og lægge til i Dyvig, af mange reg- 
net for Danmarks smukkeste naturhavn. Her er  
skibene kommet siden vikingetiden, og her var  
engang damfærger til Flensborg og Åbenrå. I dag 
er Dyvig en populær lystbådehavn, og det nye  
Dyvig Badehotel – i gammel stil – virker også som en magnet på turisterne. Havnen besøges af 
mere end 5000 både hvert år, og de bringer 15.-20.000  turister til området. 

Holm har dybe rødder i fortiden. Landsbyen omtales i et kongebrev i 1196, hvor Kong Knud den 
Sjette lader fire gårde i Holm overgå til Guldholm Kloster i Slesvig. Holm har altså mere end 800 
år, ja måske mere end 1000 år bag sig. Man kan opleve glimt af fortiden i den fredede Jollmands 
Gaard fra 1790 eller besøge Hjortspringbåden, en rekonstruktion af en krigskano fra år 350 f.v.t., 
som blev fundet på Als i 20'erne. 

I nyere tid er Holm, som det meste af Nordals, præget af udviklingen på Danfoss., men her er 
også mange små firmaer, et aktivt landbrug og en voksende turisme. Det er i den forbindelse 
interessant, at disse erhverv forenes i nær fremtid i et planlagt vineri i Holm. 

Landsbylaug er ikke ukendt for Holmboerne. Det har vi haft i mere end 30 år. Vi kalder det bare 
Holm Sogneforening. Foreningen har siden 1978 været drivkraften bag en række tiltag som 
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amatørteatret HAT (som til dato har afviklet 26 forestillinger), lokalhistorisk arkiv, fællesspisning i 
sognegården, lotto, ungdomsklub, diverse møder….og man udgiver bladet ”Holmboen” fire 
gange årligt. 

Historie  

 
Årstal i Holm`s historie 

                               

 

1196:  I et kongebrev lader kong Knud den Sjette fire 

gårde (ottinger) i landsbyen Holm overgå til 

Cistercienserordenen i Slesvig, Guldholm 

Kloster. 

1483:  25 fæstebønder nævnes som skatteydere i 

Holm. 

1543:  Der er igen nævnt 25 fæstebønder som 

skatteydere i Holm. 

1584:  Efter dette år ejer Hertug Hans den yngre alle 

gårdene. Dette medfører foruden afgifter, 

hoveri. 

1604:  Den store brand i Holm østerende. 7 kongelige fæsteboel nedbrændte. Eft. Chr. 

Knudsen. 

1624:  Hertug Frederik: Flere uskyldige mennesker, også fra Holm, bliver brændt for troldom. 

1625:  Pesten hærger til 1629 og kræver sine ofre i landsbyen.  

1658:  Svenskekrigene .Egnen besat af svenske tropper.Fattigdom og armod præger 

tilværelsen. Da Hans Thomsens kone fra Holm blev begravet, var salæret 6 torsk til 

kapellanen. 

1730:  Overtager staten, rettere kongen, Nordborg len og i slutningen af året lettes hoveriet. 

1749:  Kammerherre Johan Wilhelm Teufel von Pirkensee bliver amtmand over Nordborg 

amt efter Greve Dannesjold Samsø. Han er amtmand til 1777 og hjælper gennem 

årene fæstebønderne til bedre kår, er meget ivrig for udskiftningen af landsbyens 

jorder. 

1771:  Holms jorder bliver opmålt af major og landmåler J. Brüyn.  Der udlægges 39 boel på 

50 – 60 tønder land hver. 2 boel bliver delt, der bliver således 37 helboel og 4 

halvboel (gl. tøndemål: 1 alsisk tønde land = 0,6720 ha.)  2 boelsland udlægges til 

kådnerjord: 19 kådnere, 8 halvkådnere. 28 inderster 6 halvinderster10 boel flyttes til 



 
 

Holm - lige i øjet  Side 4 af 15 

udmarken som en rand langs kysten fra Farresdam til Hopsø. Der foretages 

lodtrækning .  

1790:  I dette årti bygges Jollmands Gård, Lundsbjerggård. 

1824:  Efter påbud om at istandsætte skolen, der lå Møllegade 6, foretrækker de 

lokalemyndigheder at bygge en ny, der kommer til  at ligge på hjørnet af Møllegade 

og Damgade, over for den nuværende (Møllgade 63)  

1848:   I treårskrigen rekrutteres folk i Holm til Landbevæbningen, der får boelsmand Claus 

Madsen, (1804-1887)  Damgade 20, som sognechef. Stifter af og Chef for den alsiske 

landbevæbning blev Oberst, Kammerherre, civilguvernør over Als og Ærø H. C 

Riegels,  (1793- 1861). Han var født på ”Fægteborg” og efter sigende dus med 

kongen.                                         

1884:  Claus Madsens dagbog beretter efter Citat fra Dybbelposten: I landsbyen Holm 

henlever 18 gamle personer, hvis alder udgjør 1467 år, følgelig bliver deres 

gjennemsnitsalder 84 ½ år 

1864:  I krigen med Preussen/Østrig 1864, deltager også unge mænd fra Holm. 5 af dem 

bliver taget til fange v. Snoghøj og ført i fangelejr i Spandau ved Berlin. Sønderjylland 

til Konge-åen bliver en del af Preussen i de næste 54 år.  

1888:  Peter Petersen Sandvei (1873 – 1946)  ”Følkærgaard” m. fl. tager initiativ til opførelse 

af et andelsmejeri i Holm. Det blev bygget af bygmester Dominicus Hansen, Pøl, og 

taget i brug10 december 1888. Første formand var Frederik Christian Bladt (1836 – 

1927) ”Nordborg. 

1918:  Af de unge mænd , der fra Holm deltog i verdenskrigen, 1914- 1918 

fandt 17 deres grav i fjerne lande. 

1920:  Af 399 stemmeberettigede var der, 10. februar, 368 der stemte dansk  

og 20 tyske stemmer. 

1921:  Skrivelse af 27 Juli fra indenrigsministeriet fritager Holm fra at blive 

sammenlagt med Pøl. Holm udgør i fremtiden én  sognekommune 

med Hans Hansen,(1870-1974) Damgade 39, som den første danske 

sognerådsformand efter genforeningen.   

1924:  Den 29. januar indvies den nuværende skole, nu sognegård, ved en stor festlighed . 

1933:  Den 12. juni startes Holm jagtforening med mejeribestyrer A. M. Busch (1898 - )        

som Formand .  

1940:  Danmark blev 9. april besat af tyske tropper. På initiativ af førstelærer R.M. Jensen,  

der var kommet til Holm skole fra Nordborg slots efterskole, stiftedes en afdeling af 

Dansk samfund. I dette regi blev der udfoldet en livlig mødevirksomhed også med 
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bl.a. dilletantforestillinger i skolens gymnastiksal.  Et sangkor blev dannet og 

medvirkede ved arrangementerne. Det fik en levetid på omkring 15 år. 

1942:  Natten mellem 18 og 19 august blev bl. a. byens centrum hårdt medtaget ved 

bombenedkastning/luftkamp.Som ved et mirakel omkom ingen mennesker. På dav. 

tidspunkt var der påbegyndt en udvidelse af skolen. Efterfølgende fik byen besøg af 

daværende kronprinspar Frederik og Ingrid, senere kong Frederik d. 9 og dronning 

Ingrid.  

1943:  Stod en tidssvarende udvidelse af skolen klar med sløjdlokale, skolekøkken og 

bibliotek. Envidere var der indrettet kommunekontor i overetagen på Gymnastiksal og 

skolekøkken. Peter Christensen Steg (1901- 1973) Møllegade 19, ansattes som 

kommunekasserer. 

1943:  Natten mellem d. 17 og 18 august blev et allieret bombefly skudt ned over byen 

           Det faldt i vandet mellem Hellesøgård og Odderkær. Alle 7 besætningsmedlemmer 

omkom. 60 år efter, søndag d. 17 august 2003, rejstes en mindesten ved Hellesøvej 

med de 7 navne.  

1950:  Holm andelsfryseri oprettes med Christian Christensen (1901- 1993) ”Trolsgård”, som 

formand. 

1954:  Christian Antonsen ,(1908 – 1995), Lønsømadevej 17 og 18, vælges til 

sognerådsformand efter Hans Hansen. Den anden sognerådsformand i Holm 

sognekommune efter genforeningen                                       

1964:  Holm vandværk startes med Christian Hansen , Damgade 13, som formand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1965:  Der købes 2 klassepavilloner til opsætning i lærerboligens have. 

1965:  I 60 erne  udstykkes mange byggegrunde, bl.a. Baunbjerg, Egestien, Nørrehaven og  

Enghaven. Der opføres 2 nye lærerboliger, Skolehaven 1 og 3.  

1966:  Holm mejeri indstiller driften efter 88 års virke.  

1969:  Sognerådet kunne på sit møde d.21 Oktober godkende vilkårene for 

sammenlægningen af Nordborg flækkekommune, Egen, Havnbjerg, Holm, Oksbøl, 
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Pøl og Svenstrup sognekommuner fra 1 April 1970. 

1970:  Sognefogedembedet i Holm nedlægges. 

1978:  På initiativ af snedker Lauritz L. Høi (1914 -  afholdes 1 maj et møde på Dyvig kro. 

Det resulterer i oprettelsen af Holm Sogneforening. 

1972:  Med dalende børnetal og under pres fra den nye storkommune, gik skolenævnet ved 

Holm Skole med til at lade de 4 ældste klasser gå til Nordborg skole. Hvis man gjorde 

det, blev det påpeget, var der gode muligheder for at bevare resten af skolen.        

1976:  Holm skole bliver administativt underlagt Nordborg skole med fælles skolenævn. 

1978:  1 maj samledes 250 holmboer til et møde på Dyvig kro. Resultatet af dette møde blev 

stiftelsen af Holm sogneforening. I pressen kunne man læse bl. a. følgende overskrift: 

”En sogneforening skal være Holms ny livsforsikring”. 

1978:  Noget af det første den nystiftede sogneforening foretog sig, var en trafiktælling. Fra 

26 juni til 2 juli fra kl. 6:30 til kl. 22:00 registreredes 12.580 trafikanter heraf 2232 

bløde trafikanter. 

1978:  I maj udkom et blad med nyt fra sogneforeningen. Efter en konkurrence valgtes 

navnet til dette: ”Holmboen” Det er her i februar 2011 udkommet med nr. 132 , 34 

årgang . 

1981:  Skolebiblioteket fjernes fra Holm skole. 

1983:  Børnehaveklassen flyttes til Nordborg. (uden dispensation fra amtet)  

1986:  Efter mange tilløb tager en gruppe holmboer mod til sig og opfører en dilletant-

komedie: ”Mordet på Hoppenfeldt”. 2011 er opført komedie nr. 26. 

1986:   Kulturudvalget i Nordborg kommune indstiller til byrådet, at Holm skole nedlægges fra 

det nye skoleårs begyndelse. Den 17. juni vedtages beslutningen. Da byrådet forinden 

havde givet nogle forældre lov til at lade deres børn blive i Nordborg efter 

børnehaveklassen, var en afstemning, hvor 60% af de stemmeberettigede skulle 

stemme ja, et valg mellem ”pest og kolera ” 47,7% ja 11,54% nej 38,8% stemte ikke. 

Efter 300 år var skolen i Holm historie. Snart kom sogneforeningen på banen og  

henvendte sig til Nordborg kommune om at kunne anvende skolen som edborgerhus. 

Endvidere henvendte foreningen sig om etablering af den ønskede cykelsti til ordborg.  

1987:  Der forelå en aftale om anvendelse af Holm skole 

som medborgerhus. Ny henvendelse om en cykelsti. 

1988:  Sogneforeningens 10 års fødselsdag fejres med et storslået eventyroptog og 

aftenfest hvor en ny Holmbosang af Martha Knudsen blev sunget første gang  

           Et vindmøllelaug rejser i dette år en vindmølle ved Hellesøvej. 

           1. oktober lukker den sidste købmand i Holm. Møllegade 79. 
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1990:  Endelig kan en ny cykelsti tages i brug.  

1992:  Der ansættes en langtidsledig til hjælp med vedligeholdelse af sognegården. 

            Dronning Ingrid besøger Holm d. 13 august i halvtredsåret for bombenatten mellem 

18 og 19 august 1942. 

1995:  Holmboerne deltog i fejringen af 50-året for befrielsen 4 maj 1945. Fakkeltog m.v. i 

Nordborg. 

            Et forsøg på at etablere et kraftvarmeværk i Holm må opgives. 

1996:  Hjortspringbådens laug, stiftet i 1991, får til huse i Holm, hvor en kopi af båden 

bygges. 

1997:  26 oktober underskriver Peter Jollmand, født 1907, en aftale hvor han afstår 

bygningerne til Møllegade 15 og 1½ ha til en fond, der skal søge at renovere gården. 

1998:  Sogneforeningen fejrer 20-års jubilæum. 

1998:  Oprydningen begynder på Jollmands Gaard. 

            Der startes med fællesspisning i sognegården. 

2000:  I forbindelse med kloakeringen af Holm afsættes 75.000 kr. til byforskønnelse.  

2001:  Jollmands Gaard fredes. 

2003:  Sogneforeningen fejrer 25 års jubilæum. Sognegården renoveres. 

            17. august indvies mindestenen for flynedskydningen i 1943. 

2004:  Holmbodagbogen ”Hørt ved Gadekæret ” starter i ”Holmboen” 

2006:  Sognegårdens køkken renoveres. Der nedgraves fibernet. 

2008:  Holm sogneforening får Alssundprisen fra andelskassen Alssund. 

2009:  Tuborgfondet donerer penge til nye møbler i Holmbostuen. 

2010:  Sogneforening og sognegård er stadig arrangør af og ramme om en masse 

aktiviteter: Møder, børneklub, fællesspisning, fodboldklub, 

lokalhistorisk arbejde, cykelklub o.m.m. 

 

Som det blev sagt v.25 års-jubilæet: 

 

 ”Jeg er overbevist om, at mange som ikke bor her i  

Holm misunder os, ikke åbenlyst men nærmere i det  

skjulte, fordi det er herude tingene sker, det er her,  

der er aktiviteter, som vi har lyst til at deltage i og på  

det niveau som man selv føler sig gearet til.”    
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Analyse 

Vi er kendt ud over landegrænserne for Hjort-
springbåden og landskendte for Danmarks smuk-
keste naturhavn, Dyvig. 

Jollmands Gaard er også ved at blive kendt i videre 
kredse, ligesom områdets vinmarker tiltrækker sig 
øget opmærksomhed fra omverdenen. 

På det nære plan kendes vi for vore smukke gamle 
haver, mange bevaringsværdige og fredede 
bygninger, landskabet med særegne naturområder 
og gode strande, et populært lokalteater, et aktivt 
lokalarkiv, der holder styr på vor fortid, den årlige 
Holm Cup og høstfesten og sidst men ikke mindst de 
mange aktiviteter og sammenholdet i Holm 
Sogneforening. 

Holm har godt 600 indbyggere. Befolkningens 
sammensætning har ændret sig de seneste 100 år. 
De enkelte husstande har fået færre medlemmer. Til 
gengæld har Holm fået flere husstande, og det ene 
har udlignet det andet, så vi i dag har praktisk taget 
samme antal indbyggere som for 100 år siden. En 
bemærkelsesværdig bedrift i en tid, hvor man ellers 
taler om udvandring fra landsby samfundene. 

Vision 

Den overordnede vision er, at Holm skal være en 
levende landsby befolket af dynamiske og 

energiske mennesker i alle aldre. 

Strategi 

Vi søger at opfylde visionen ved at løfte i flok i Holm 
Sogneforening og holde liv i de foreninger, der 
allerede er meget aktive og funktionelle i området og i 
den forbindelse skal det fælles mødested, Holm 
Sognegård, sikres. 

Arbejdet foregår primært i arbejdsgrupper, der kan 
søge praktisk og økonomisk hjælp fra eksterne kilder 
som fonde, tipsmidler, kommune og andre. 

Holm skal tiltrække turister, så der skabes et øget 
fokus på alle aktiviteter i området og på områdets 
smukke landskab og natur. Dette skal blandt andet 
ske ved en udbygning af stisystemet i og omkring 
Holm, så det forbindes med Alsstien og derved byde 
på endnu flere naturoplevelser. Vi vil også gerne have 
en sti langs vejen mellem Dyvig og Holm, til gavn for 
trafiksikkerhed og turisme. Stierne og de øvrige 
attraktioner skal gøres synlige via internet og 
infotavler. 
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Handlinger: 
 

Det første projekt i vor handlingsplan er renoveringen 
og genetableringen af Jollmands Gaard, som en 
spændende museumsgård. 

 

Projekt 1:Jollmands Gaard – Fra Ruin til byens Perle 

 
Den 90 årige Peter Jollmand testamenterede i 
efteråret 1997 1 ½ ha med påstående bygninger til en 
fond som fik navnet ”Jollmands Gaard ”. Fondens 
formål er at restaurere gården, for at sikre gården og 
de omkringliggende arealer, som et særkende for 
eftertiden. 
 
Jollmands Gaard er en alsisk kroggård, der kan føres 
tilbage til 1700-tallet, men ved udgravninger foretaget 
af Haderslev museum, fandt man inde i stuehus-
delen, beviser på, at der endnu tidligere har ligget en 
bygning på stedet, som ved prøvetagning førere 
gården helt tilbage til måske 1400-tallet. 
Projektet har samlet Holmboerne. Man har virkelig 
stået sammen om det her projekt, og i daværende 
Nordborg Kommune havde projektet meget høj 
prioritet. Ildsjælene har lagt et stort stykke frivilligt 
arbejde, og derfor har vi været i stand til at gøre ting, 
der ikke kunne være gennemført på anden måde. 
Det er ingen tvivl om at gården på sigt vil tiltrække 
mange besøgende, for der er tale om en historisk 
unik gård, som ikke kan ses i den stand ret mange 
steder. 
 
Jollmands Gaard har i dag besøg af 8-900 
besøgende om året et tal som meget gerne må stige i 
de kommende år. 
 
 
Fakta: 

Efteråret 1997:   Peter Jollmand testamenterer  
                           gården til fonden ”Jollmands Gaard”. 
Foråret 1998:     Man starter med oprydningsarbejdet. 
13. april 1999:    Støtteforeningen dannes. 
28. okt. 1999:     Peter Jollmand dør på Guderup  
                           plejecenter. 
29. juni 2001:     Gården bliver fredet. 
27. aug.  2002:   Starter selve restaureringsarbejdet. 
år 2011:              Bliver bygningerne på kroggården  
                           færdige.  
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År 2012:        Der fortsættes med at etablere udenoms arealerne.  

År 2014 – 2016: Værksted og maskinhus bygges. 

År 2016:  Planlægges genopførelsen af det oprindelige baghus. 

År 2017: I løbet af sommeren 2017 startes opbygningen af baghuset. 

 

Ansvarlig: Bestyrelsen for Fonden Jollmands Gaard. 

Status pr. 31.12.2012: Projektet er igangværende. 
Status pr. 31.12.2013: Projektet er igangværende. 
Status pr. 31.12.2014: Projektet er igangværende. 
Status pr. 31.12.2015: Projektet er igangværende. 
Status pr. 31.12.2016: Projektet er igangværende. 
Status pr. 31.12.2017: Projektet er igangværende. 

 

Der er i 2010 nedsat nogle arbejdsgrupper, der arbejder med nye specifikke projekter: Den første 
af disse grupper arbejder på at få etableret: 
 
 

Projekt 2: En badebro ved Odderkær. 

 
Badestranden har mange sten fra vandkanten og ca. 20 meter ud i vandet hvor der er fin 
sandbund. For at gøre adgangen til stedet med sandbund nemmere er det et stort ønske at 
kunne benytte en bro for at komme ud til dette område. 
 
En bro vil i øvrigt også værdsættes af de turister der finder vej ud til vores dejlige strand. På gode 
stranddage kommer der ofte 50-75 børn og voksne på stranden. 
 

De ansvarlige for badebrogruppen er: Erik Sarsgaard, Ib Beck Jensen og Christen Schmidt 
 
Status pr. 31.12.2012: Projektet er gennemført. 
Status pr. 31.12.2013: Der er ønske om en ekstra trappe til brug for børnene, da der er meget 
dybt der hvor trappen er monteret, samt et gelænder. 
Status pr. 31.12.2014: Ekstra trappe og gelænder er endnu ikke etableret. 
Status pr. 31.12.2015: Ekstra trappe og gelænder er endnu ikke etableret. 
Status pr. 31.12 2016: Den ekstra trappe er leveret. Gelænder fik vi ikke tilladelse til at opsætte. 

Status pr. 31.12.2017: Projektet er gennemført 

 

 

Projekt 3: Stisystemer 

 
Stigruppen arbejder med flere stiprojekter, blandt andet en gangsti langes vejen fra Dyvig til Holm 
og to trampestier med udgangspunkt i Dyvig, samt udarbejdelse og opsætning af infotavler.  
 
Sti 1: Stien skal gå fra krydset mellem Dyvigvej og Møllegade og til Dyvig Badehotel. Den 
anlægges i venstre side af vejen set fra Holm. Når grøften fra Holm til Dyvig lægges i rør, er der 
plads nok til en grussti. Stien søges gennemført i samarbejde med Sønderborg Kommune 
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Sti 2: Denne trampesti skal gå fra Dyvig Badehotel og til Farresdam.  Ved Farresdam får stien 

forbindelse til en allerede eksisterende sti/markvej, som ender i Brønd. Herfra kan man gå til 
Lønsømade og til Holm. 
 
Der er 2 muligheder for forløbet: 
 
Forløb 1: Langs med stranden fra Dyvig til Farresdam. Dette forløb kræver ingen tilladelser fra 
lodsejere, men kræver, at stranden gøres farbar hele vejen. 
 
Forløb 2: Fra den bagerste ende af hotellet, gennem ”skoven” og op til Christen Schmidts 
vinmark og derfra i kanten af markerne til Farresdam. Dette forløb kræver tilladelse fra de 
lodsejere, som ejer markerne.  
 
Stien anlægges ved, at landmændene simpelthen ophører med at dyrke en bræmme på ca. 2 m. 
I denne bræmme vil der så gro græs, som blot skal slås 1-2 gange om året. Der er dog flere 
hegn, som kræver, at der laves en gennemgang. 
 
Sti 3: Trampesti med start på Brushøjvej. Derefter går den langs et levende hegn gennem et 

krat/skov og til Nørreløkkevej. Ved Brushøjvej har stien via eksisterende stier forbindelse til Dyvig  
og ved Nørreløkkevej har den via Nørreløkkevej og Hopsømadevej forbindelse til stranden. (se 
kort). Stien kræver en aftale med de involverede lodsejere. 
 
Stien anlægges efter samme princip som sti 2, så anlægsudgifter og vedligeholdelse minimeres 
mest muligt. 
 
De ansvarlige for stigruppen er Bjarne Eliasen og Ib Trebbien. 
 
Status pr. 31.12.2012: Projektet er igangværende. 
Status pr. 31.12.2013: Sti 1 er gennemført, men placeret i højre side ifølge aftale med kommune 
og lodsejere. 
Status pr. 31.12.2014: Der arbejdes stadig på at få etableret sti 2. Der mangler stadig tilsagn fra 
flere af lodsejerne. 
Status pr. 31.12.2015: Der arbejdes stadig på sti 2.  
Status pr. 31.12.2016: Projektet er opgivet da der ikke kunne opnås tilsagn fra alle lodsejerne. 
 
 

Projekt 4: Whiteboard m/projektor til Holm Sognegård.  

 

Holm Sognegård er stedet, hvor beboerne i Holm mødes. Stedet bruges af de forskellige 
aktivitets grupper og der holdes mange møder, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger på 
Sognegården, hvor der er behov for at kunne vise informationer visuelt.  
 
Derfor arbejder en gruppe på at give brugerne bedre værktøjer til at visualisere informationerne 
ved hjælp af en Interaktiv Whiteboard m/ projektor. 
 
De ansvarlige i denne gruppe er: Esther Hess Madsen, Erik Sarsgaard og Ib Beck Jensen. 
 
Status pr. 31.12.2012: Projektet er gennemført. 
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Projekt 5: Lydanlæg og mikrofoner til Holm Sognegård. 

 

Holm Amatør Teater (HAT) en anden gruppe under Holm Sogneforening, arbejder for et nyt 
lydanlæg til Sognegården.  
 
For at kunne give publikum en god oplevelse, er det et stort ønske fra HAT, at kunne anskaffe et 
tidssvarende lydanlæg der kan bruges ved de arrangementer vi medvirker i. Et sådant lydanlæg 
består af trådløse mikrofoner til skuespillerne for at kunne få en ordentlig lyddækning på scenen, 
samt et forstærkeranlæg m. højttalere. 
 
Forstærkeranlægget mv. vil også kunne gavne mange andre arrangementer og grupper da vi 
gerne stiller dette til rådighed for andre.  
 
De ansvarlige for lydanlæg-gruppen er: H.C. Jessen, Claus Jessen og Jørgen Hornshøj. 
 
Status pr. 31.12.2012: Projektet er gennemført. 
 
 
Det er håbet, at alle grupper kan levere færdige resultater i løbet af 2011-2012.De øvrige 
ansvarlige i arbejdet er: 
 
 

Projekt 6: Holm Infoland  
 

Opbygning, vedligehold og opdatering af hjemmesiden, samt udfyldelse af ansøgninger og 
oprettelse af projekter. Ansvarlig Esther Hess Madsen. 
 
Status pr. 31.12.2012: Der arbejdes løbende med vedligehold og opdatering af hjemmesiden. 
Status pr. 31.12.2013: Der arbejdes løbende med vedligehold og opdatering af hjemmesiden  
Status pr. 31.12.2014: Der arbejdes fortsat med vedligehold og opdatering af hjemmesiden. 
Status pr. 31.12.2015: Der arbejdes fortsat med vedligehold og opdatering af hjemmesiden. 
Status pr. 31.12.2016: Der arbejdes fortsat med vedligehold og opdatering af hjemmesiden. 
Status pr. 31.12.2017: Der arbejdes fortsat med vedligehold og opdatering af hjemmesiden. 
 
 

Projekt 7: Koordinator 
 

Repræsentant for LUP-gruppen overfor Landsbyforum samt koordinering af arbejdet i grupperne. 
Kim Grønne Madsen. 
 
Status pr. 31.12.2012: Koordinator eller anden/andre personer har deltaget i møderne i 
Landsbyforum. 
Status pr. 31.12.2013: Koordinator eller anden/andre personer har deltaget i møderne i 
Landsbyforum. 
Status pr. 31.12.2014: Koordinator eller andre personer har deltaget i møderne i Landsbyforum. 
Der vil blive afholdt et møde på sognegården af Landsbyforum/kommunen. 
Vedr. LUP-plan 2. 
Status pr. 31.12.2015: Koordinator eller andre personer har deltaget i møderne i Landsbyforum. 
Der vil blive afholdt et møde på sognegården af Landsbyforum/kommunen. 
Vedr. LUP-plan 2. 
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Status pr. 31.12.2016: Koordinator eller anden/andre personer har deltaget i møderne i 
Landsbyforum. 
Status pr. 31.12.2017: Koordinator eller anden/andre personer har deltaget i møderne i 
Landsbyforum. 
 
 

Projekt 8: Ombygning af Holm Sognegård. 

Formålet med projektet er at tilpasse Sognegården i Holm til aktuelle og fremtidige behov, til 
glæde for brugerne og gavn for miljøet. 

Projektets målgrupper er både de mange grupper, der benytter bygningen og dens faciliteter 
aktivt, dels de besøgende, der kommer som tilhørere, tilskuere eller i andre ærinder. 

Den karakteristiske bygning skal bringes tilbage til sit oprindelige udseende ved hjælp af nye 
energirigtige døre og vinduer. Vi skal have tidssvarende og handicapvenlige toiletfaciliteter og 
hovedbygningens gangarealer skal tilpasses de nuværende funktioner. 

Ombygningen vil gøre bygningen mere brugervenlig og energirigtig. 
 
Status pr. 31.12.2012: Igangværende. 
Status pr. 31.12.2013: Igangværende. Vi afventer det endelige tilsagn fra ministeriet. 
Status pr. 31.12.2014: Igangværende. Tilsagn modtaget og det praktiske arbejde er udført af 
håndværkerne og de frivillige. LUP-gruppen er i gang med at lave Slutrapporten til ministeriet. 
Status pr. 31.12.2015: Projektet er gennemført. 
 

 
På borgermøder i januar 2018 er udtrykt ønsker om følgende forslag til handlinger: 
 

Projekt 9: Turisme 
o Etablering af flere Bed & Breakfast steder i Holm 
o Skiltning ikke god nok, flere skilte ønskes 
o Blomster, juletræ med lys eller andet pynt i trekanten ved indkørslen til Holm 
o Tæt kontakt til Nordals Ressort (Jan Bossen) 
o Jollmands Gaard 
o Hjortspringbåden 

 

Projekt 10: Trafik og Infrastruktur 

o Fortov hele vejen af Møllegade, da det ville være mere sikkert for alle fodgængere i Holm 
o Busforbindelserne er ikke gode, specielt skolebusserne passer ikke godt med skolen, kan 

man gøre noget her? 
o Etablere køregrupper Holm-Nordborg og retur. 

 

Projekt 11: Børn og Unge 

o Det skal være et godt sted for børn, man kunne fx have dagplejere, som der har været før 
o Etablering af Legeplads 

 

Projekt 12: Bosætning 

o Etablering af gruppe, der kan arbejde med tiltrækning af nye beboere til Holm  
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Afslutning 

 

Efter afholdelse af et borgermødet d. 8. 0ktober 2009 med ca. 80 deltagere, var der en lille 
gruppe ildsjæle, som holdt ved og mødte op til de efterfølgende møder.  
 
Med ihærdig indsats og stor iver for at nå målet – En Udviklingsplan for Holm – er gruppen nået i 
mål med opgaven til den aftalte tid. 
 
Vi er derfor meget stolte over at det lykkedes os at få skrevet planen, da opgaven i starten så 
uoverkommelig ud. 
 
Ved at skrive denne Udviklingsplan for Holm, har vi fået sat ord og tanker på mange af de ting 
omkring vores landsby, som vi slet ikke tænker over i det daglige, men bare tager som en selv-
følge. Det har derfor været en meget inspirerende proces, som har givet os endnu mere lyst til at 
være med til at udvikle vores landsby i en positiv retning til gavn for beboerne, turisterne og dem 
som kommer hertil for at besøge vores attraktioner. 
 
Vores udviklingsplan er en dynamisk størrelse, der hele tiden vokser og ændrer sig, så her kan 
ske meget mere end det allerede nævnte i Holm. Udviklingsplanen kan til en hver tid tages op til 
drøftelse, så Holmboerne kan føle, at deres landsby er fremme i skoene og sørger for, at 
beboerne kommer hinanden ved. 
 
 
Følgende personer har deltaget i udarbejdelsen af Landsbyens Udviklings Plan også kaldet LUP. 
 

Erik Sarsgaard      Ib Beck Jensen 
Ib Trebbien    Bjarne Eliasen 
Esther Hess Madsen   Kim Grønne Madsen 
Christian Jessen   Christen Schmidt 
 

 

På vegne af LUP-gruppen: 

Esther Hess Madsen 

 

 
 
I forbindelse med Holm Sogneforenings Generalforsamling d. 25. februar 2014, blev LUP-planen 
gennemgået og godkendt af deltagerne i Generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen medlemmerne af LUP-gruppen i Holm 
 

Erik Sarsgaard      Ib Trebbien  
 Bjarne Eliasen   Esther Hess Madsen 
 Kim Grønne Madsen   Christen Jessen 
 Jørgen Hornshøj   Thomas Kjær Jacobsen 
 Søren Kolmos 
 
På vegne af LUP-gruppen 
Esther Hess Madsen 
 
 



 
 

Holm - lige i øjet  Side 15 af 15 

 
I forbindelse med Holm Sogneforenings Generalforsamling d. 24. februar 2015, blev LUP-planen 
gennemgået og godkendt af deltagerne i Generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen medlemmerne af LUP-gruppen i Holm 
 

Erik Sarsgaard      Ib Trebbien  
 Bjarne Eliasen   Esther Hess Madsen 
 Kim Grønne Madsen   Christen Jessen 
 Jørgen Hornshøj   Thomas Kjær Jacobsen 
 Søren Kolmos 

 
På vegne af LUP-gruppen 
Esther Hess Madsen 
 
I forbindelse med Holm Sogneforenings Generalforsamling d. 23. februar 2018 blev LUP-planen 
gennemgået og godkendt af deltagerne, med speciel fokus på de nytilkomne punkter: 9 – 10 – 11 
– 12.  
  
På vegne af LUP-gruppen 
Esther Hess Madsen 
 
 
 
 

 
 
 


