Aktiv Faster

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Aktiv Faster tirsdag d. 3. juni 2014
kl. 19.00 i Aktivitetshuset
Deltagere: Helga Hansen, Jens Peder Bendtsen, Niels Lund, Kristian Pedersen, Helle
Andersen, Dorthe Olesen, Svend Erik Olesen, Jørgen Solsø Hindhede, Birgit Laursen og Lilian
Nørgård Pedersen. Jørgen Madsen deltog som ekstern kontakt (se de enkelte punkter).
Afbud: Kristian Ahle og Mads Broch Eriksen (Mads var forhindret, men ønsker fremadrettet
at deltage).
1. Valg af mødeleder. Svend Erik Olesen blev valgt.
Godkendelse af referat og dagsorden
Referater fra årsmødet og konstituerende bestyrelsesmøde blev sendt rundt og
underskrevet. Der var tilføjelser til dagsordenen for så vidt angår pkt. 1a, der blev tilføjet.
Derudover var der indlæg til punkt "16: evt."
1a) Tilflyttere: `Gøttes ejendom`: De er åbenbart flyttet ind i februar - Lilian udleverer.
2. Hotelgrunden (v/Niels Lund)
– opfølgning fra Henning Kristensen (v/Svend Erik).
Der er kørt ca 300m3 jord der op. Karl Ejler er interesseret i, at deres grund
bliver vedligeholdt sammen med, da det er svært at se, at der er to grunde. Slåning af græs:
Der er sået græs, og Jørgen H. forhører sig på mulighederne for at få det slået.
Der er interesserede i at bygge på grunden, men det sker ikke lige "her og nu".
Aktiv Faster vil være behjælpelig med at arrangere et informationsmøde, hvis det bliver
aktuelt. Henning står stadig for kontakten til interesserede parter. Jørgen Madsen har
kontakten til kommunen.
3. Juletræ i Astrup (v/Svend Erik).
Kommunen ønsker at få flyttet juletræet fra midten af busholdepladsen - af
hensyn til busserne. Det blev vedtaget, at vi foreslår kommunen, at det indgår i de løbende
forhandlinger. Aktiv Faster ejer i dag busholdepladsen.
4. Status på cykelstier (v/Jens , Lilian og Jørgen Madsen)
Orientering om status og forløb fremover
Der har kun været én ansøgning til VE-midlerne fra møllerne i Ejstrup (vores).
Der forventes først en endelig afklaring omkring september/oktober, da ansøgningen skal
godkendes i flere instanser. Vi har opbakning fra Videbæk, Nr. Vium og Fiskbæk, og vi støtter
dem i deres ansøgninger om en samlet sti-løsning.
Kommunen er med på råd om, hvordan forløbet kan blive.
Finn Bilberg arrangerer en fælles familie-tur til Bork eller Stakroge senere på året.
Der laves noget presseomtale sammen med de andre sogne.
Finn Bilberg, Jens Peder og Jørgen Madsen er i udvalget, der arbejder videre med projektet.
5. Anlægget i Faster.
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Der har været opfordring til, at have opmærksomhed på anlægget. Ole og Jannie
sørger for, at der bliver indkøbt nogle gynger, til anlægget. Brædderne, der skulle have
været sat omkring sandkassen flyttes, da den nuværende løsning synes at fungere.
6. Ejstrup Søerne/fiskesøen - status mv. (v/Jørgen H.)
Der er ryddet op mht. væltede træer. Der er godt gang i fiskesøen. Der arbejdes
på, at adgangsvejen ned til fiskesøen ryddes igen, så der kan sættes flere fisk ud (kommunen
har oplyst det sker i juni måned). Det forventes at der skal sættes fisk ud igen inden
sommerferien.
7. Aktivitetshusets energirenovering.
Niels har talt med en fra kommunen, der arbejder på, om kommunen kan være
deltagende i at få det udarbejdet. Vi afventer videre oplæg fra kommunen.
8. Aftaler omkring udlejning af Aktivitetshuset (v/Dorthe)
- Hvilke aftaler er nedskrevet, og hvor? Hvordan administreres det bedst?
Der er aftalt en 12-timers pris, som man kan få ved at kontakte Niels, der står
for udlejningen. Resten af priserne fremgår af hjemmesiden. Udlejningen synes pt. at være
fin, men der er ikke booket fuldt ud. Der er opmærksomhed på, hvad lokalerne udlejes til,
og de nye lejeaftaler/vilkår er trådt i kraft.
9. Ekstra rum ifbm. hallen: Vi har mulighed for at inddrage spejderrummet, som kunne bruges
til lager.
Der er forslag om, at hallens bander kan opbevares i rummet, og måske også de
ekstra stole, da det vil lette arbejdet ifbm. oprydning og rengøring efter diverse
arrangementer. Carl undersøger mulighederne for at sætte en dør i og priserne for dette.
10. Massiv mediedækning ifbm. undersøgelse fra Syddansk Universitet (v/Jørgen Madsen.)
Der har været massiv mediedækning på undersøgelsen (Dagbladet, P4 Midt Vest,
Ministeriet for By bolig og Landdistrikter vil lave artikel til deres hjemmeside). Der er
bevågenhed på området og stor bred interesse.
11. Diverse referater:
* Foreningsmødet i Astrup 24. april (v/Niels Lund og ?)
RKSK fremlagde et oplæg til ændring af lokaletilskud. Der var oplæg fra ekstern
oplægsholder om emnet. Intet "facit" kom frem på foreningsmødet - i stedet var der lagt op
til dialog og diskussion. Typisk vil ændringen ikke tilgodese større boldklubber pga
nuværende ordning om "kridt penge" (koster det mere for en stor forening at få kridtet
baner op end små foreninger?).
* LAG og Landdistriktrådets generalforsamling 24. april (v/Svend Erik)
Den hidtidige LAG periode er udløbet. Der er en ny struktur på LAG-området. Vi
bliver sammenlagt med Lemvig kommune. Der er stiftende generalforsamling til efteråret (i
Tangsø Hallen?).
* Landsbypedeller (møde i Troldhede) – (v/Helga og Dorthe)
Helga har lagt materiale på hjemmesiden. Det er kun foreninger, der kan søge
om hjælp til praktisk arbejde. Der skal være tale om en "engangsbegivenhed", for at man kan
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søge. Ansøgningsskemaer ligger på Aktiv Fasters hjemmeside. Der må ikke være tale om
arbejde, som vi almindeligvis ville leje fagfolk til. Det er noget, vi hele tiden skal være
opmærksomme på i det frivillige arbejde. Man skal være opmærksom på, at vi ikke kan være
sikre på tidspunktet for arbejdets udførelse, da det afhænger af de personer kommunen har
tilknyttet.
12. Grundlovsfesten: Status (v/Dorthe, Helga, Birgit, Helle)
Der er bestilt mad til 86 deltagere. "Da Mor Var Dreng" er bestilt til at stå for
musikken. Maden er bestilt ved Mogens Rasmussen fra forsamlingshuset. Der ønskes hjælp til
oprydningen.
13. Planlægning af bandefesten (alle) d. 5 september:
Dorthe spørger til musikken (tilføjelse pr. 14.06.2014: Inger Jette vil igen stå for
musikken uden beregning). Svend Erik, Birgit, Helga og Dorthe arbejder videre.
Koordineringsmøde afholdes onsdag d. 6. august kl. 19.00 for udvalget.
14. Legitimation som bestyrelsesmedlem (v/Jørgen Hindhede)
Jørgen har været rundt og indsamle underskrifter og billedlegitimation af hensyn
til en opstramning af reglerne for hvidvaskning. Vi skal fremover overveje, om vi skal
fortsætte med PBS (der kommer øget gebyr på fremover). Få alternativer med fordele/
ulemper vs. gebyret blev kort drøftet. Det tages op til drøftelse senere.
15. Diverse vedligehold:
* Nye bænke foran Aktivitetshuset
Dorthe forhører Børge til mulighederne for en renovering.
* Lydanlægget – skal det til reparation?
Der var store udfordringer ifbm. gymnastikopvisningen. Tuborgfonden gav
anlægget, så det er huset, der ejer det. Niels taler med Carsten Dyndegaaard om det.
* Der mangler 12 flag (Helga)
Ved nærmere gennemgang fra andre steder, er der fundet 6 stk på Mejeriet. Der
er pt. nok til konfirmationerne. Vi venter derfor lidt med at indkøbe nye.
16. Evt.
Evt. * Møde i Velling ang. Rest beløb til grøn ordning. d. 11-6 (senest tilmelding D. 6 juni )
Forsamlingshuset (Kjeld) skal ansøge til nyt fyr. Jørgen Madsen orienterer Kjeld.
* Der brænder alt for ofte lys over det hele, og manglende lukning af døre.
Det tages med ifht. energirenoveringen. Lilian laver indtil videre skilte om at
huske at slukke lyset (det kan dog ikke slukkes i glas-gangen).
* Skal der laves en Revy i sognet?
Der er et spændende forslag, og der er mulighed for gensidig praktisk hjælp fra
Borris og Rækker Mølle (Faster-Astrup har fx hjulpet til sidste revy i Rækker Mølle). Alle
overvejer mulighederne til næste gang. Vi finder gerne hver især én, der kunne være
interesseret.
* Muligheder for at støtte Mejeriet ifht. at stille penge på højkant til at kunne få
eftergivet noget af gælden.
Der er ønske om, at der støttes op om et projekt mht. idé-generering mv.
* Flagstangen foran huset skal rettes op.
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Jens og Christian sørger for det.
* Badmintonklubben ønsker en boldkanon. Der opfordres til at søge både pengene fra
Go' On, og Faster Marie.

Fremtidige mødedatoer:
Onsdag d. 10. September - Jens sørger for forplejning
Torsdag d. 4. December
Mandag d. 6. Februar
Årsmøde d. 11. marts 2015
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 17. marts (incl. nye og afgående bestyrelsesmedlemmer)
Med mindre andet aftales, er tidspunktet for alle møder kl. 19.00 i Aktivitetshuset.
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