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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktiv Faster mandag den 4. april 2011 i 

Aktivitetshuset 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder. Tilføjet: Godkendelse af referat fra 

årsmøde.     

Dagsorden og referat  fra årsmøde godkendt. 

 Mødeleder: Jørgen Madsen 

 

2. Drøftelse af arbejdsområder og fordeling af arbejdsområder (bilag).  

Helga spørger Birgitte og Ejnar, om de vil stå på listen under  ”Grønne områder”, Faster.  

Ændringer til listen:  Juletræstænding: Niels udgår. Lillian og Lisbeth tilføjes. Indendørs 

vedligehold: Kurt tilføjes. Kiosk: Karen Madsen tilføjes. Teknisk koordinator: Carsten 

Dyndegaard. Desuden tilføjes  ”Sognearkiv” med Poul Holm som ansvarlig. Christa  

opdaterer  oversigten  på hjemmesiden. 

 

3. Konstituering:   

Valg af formand, næstformand, sekretær 

 Formand: Jørgen S. Madsen. Næstformand: Helga Hansen.  Sekretær: Inger Marie 

Kristensen. Suppleant til sekretær: Lilian 

 

4. Fastsættelse af dato for grill-arrangement :   

Grillarrangementet bliver den. 26.08.11. Helga og Jørgen er tovholdere. Helga har 

kontaktet Elsebeth Jansen, der gerne vil hjælpe.  Vil  også spørge Søren Olesen.  Der var 

forslag om evt. at få salat / kartofler fra Rk.Mølle hallen for at mindske arbejdsbyrden. Vi 

satser på, at Inger Marie vil lave indbydelse som hun plejer.  

 

5. Kan vi gøre mere i forhold til ”flyt mod vest”? 

Da vi ønsker at vores område skal være blandt de landsbyer,  kommunen vil  lave 

helhedsplan for, vil vi  opdatere og videreudvikle den tidligere Landsbyplan.   JSM indkalder 

de relevante udvalg til møde og kontakter også Andelskassen og  Mejeriet. Desuden 

spørger han  Merethe Bilberg, der var med til at lave Landsbyplanen, om hun vil hjælpe 

med formuleringen af den nye plan. 

Ved samme lejlighed forberedes ansøgning til eventuelle VE midler fra møllerne i Kjelstrup.  

AF foreslår, at et eventuelt  beløb skal anvendes til en cykelsti fra Faster mod Skjern. 

 

6. Evt.   

Grundlovsarrangement:  JSM kontakter  Jesper Bilberg og Elsebeth Jansen for at høre, om de vil 

hjælpe. Ernst og Per hjælper med opstilling af borde og stole.  Christa vil gerne lave sangblad.  

Andre emner til hjælpere efterlyses.  Meld gerne tilbage til JSM. 
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Hovedrengøring:  Rengøringsholdet har netop været samlet og der er enighed om, at det kører 

rigtig godt.  Stolene er netop blevet rengjort.  Hovedrengøring er fastsat til 1. fredag  i oktober. 

Ejstrupsøerne:  Der ses rigtig ofte ”udenbys” selskaber derude, bl.a. fra Rk. Mølle, Sdr. Vium, 

Skjern. Positivt og et godt argument ifm. den kommende ”opdatering” af området. 

Helga sørger for at købe et antal mindre urteporteskjulere til byens torv.   

Kaffemaskine: Der er udtrykt ønske om en ny kaffemaskine. Helga har fået oplyst en pris på 20.000 

kr. Vi vil gerne undersøge om der er et billigere alternativ? Kurt checker med  Astrup 

Forsamlingshus, hvad prisen for deres  var og  om KEN Storkøkken evt. har et godt tilbud.   

Opvaskemaskinen: Drillede (igen) til Andelskassens generalforsamling. Niels O. sørger for service. 

Net til hallens øst-side. Indendørs vedligehold indhenter tilbud. Bevilget prisramme: 5-7.000 kr. 

Bowls:  Efter oprydning i forrummet til toiletterne er der her blevet  plads til opbevaring . 

Indendørs vedligehold  sørger for plads til to spil. 

Medlemskab af Aktiv Faster:  Hjemmesiden oplyser ikke, hvordan man bliver medlem. Christa 

udvider hjemmesiden med en fane med  ”medlemskab”. 

Herborg Ungdomsforening kommer på besøg den kommende weekend til  fremvisning af 

Aktivitetshuset. 

Næste møde:  Onsdag den 15. juni kl. 19.00. Ernst sørger for kaffe og brød. 

Punkter til næste møde: Velkomstmappe til tilflyttere. 

 

 

 

 


