Aktiv Faster

Bestyrelsesmøde i Aktiv Faster

onsdag d. 2.12.2015 kl. 19.00 i Aktivitetshuset
Deltagere:
Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Niels Lund, Dorte Olesen, Helga
Hansen, Birgit Laursen, Helle Andersen, Per Kaasgaard, Kristian Ahle, Helle Bilberg

Fraværende:
Jan Vestergaard, Mads Eriksen

Forplejning:

Birgit Laursen

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

2.

Bordet rundt ”Tilflyttere”

3.

Orientering ang. cykelstier (Jens/SEO)

Nu går projektet i gang, der er opstartsmøde med lodsejere i uge 6. Selve cykelstien
påbegyndes 01.03. Kontaktperson Borrisvej er Per Kaasgaard, på Videbækvej Carsten
Schmidt. Der har været en god dialog med kommunen.

4.

Orientering ang VE midler og ansøgning (SEO/Jan)

Transition Group har været på besøg i Astrup til en snak om energieffektivisering. De har lavet en
undersøgelse for os, samt indsendt ansøgning vedr VE Midler fra Sædding Hede vindmøllerne. Her
er der stor sandsynlighed for vi kan modtage knap 200.000 kr. Det vides til marts næste år. Vi
arbejder på sammen med Transition, at lave et projekt hvor hele sognet bliver involveret, ang.
energi optimering.
5.

Forsamlingshuse Sædding Faster (SEO)

I løbet af de næste par uger, vil der blive et møde med Sædding ang. evt. samarbejde.
Niels og Jan tager med Svend Erik.

6.

Rejs mod Vest (opdatering på nettet) oplæg fra Helle A.

Vi kiggede på kommunens hjemmeside, og der er flere ting som skal rettes

Aktiv Faster
7.

Referater fra diverse møder: Energimøde Højmark, Folkerådsmøde Velling
(Jan/SEO)

8.

Orientering ang. Fest i Aktiv Faster d. 29. januar (udvalget)

Plakater er næsten færdige, billetsalg rykket til onsdag d. 16. dec.

9.

SEO har ordet

Never give up! Men husk også ind i mellem: Nej – Hjælp eller PYT, kan være okay!

10. Ansøgning fra Astrup KFUM spejderne (SEO)
Godkendt

11. Status på nye Velkomstfoldere (udvalget)
I starten af det nye år, vil de firmaer/foreninger som er med i nuværende folder samt nye,
blive kontaktet

12. Evaluering af diverse arrangementer: Kirkekoncert, Fællesspisning,
Juletræstænding (udvalgene)
Det har været 3 gode aftner, vi skal dog overveje at de i sognet som ikke forstår dansk, også
vil få en indbydelse på engelsk

13. Hotelgrunden (SEO)
Vil blive målt nøjagtig op, og så bliver den købt af Aktiv Faster.

14. Fibernet i vort sogn
Helle B. lægger en opfordring på Faster-Astrup hjemmesiden, til at vise interesse ved at
tilmelde sig på hjemmesiden www.rah-energimidt.dk.

15. Udskiftning af opvaskemaskine i Aktivitetshuset
Jørgen køber en almindelig opvaskemaskine

16. Evt.

