
Aktiv Faster 
 Aktiv Faster bestyrelsesmøde d. 04.12.2014 kl. 
19.00 i Aktivitetshuset 
  
Deltagere: Jens Peder Bendtsen, Birgit, Helga Hansen, Niels Lund, Karl Lodahl, 
Jørgen Hindhede, Svend Erik Olesen, Lilian Nørgård Pedersen - Mads Broch Eriksen 
deltog i de første punkter, og Kristian Ahle kom til de sidste punkter. 
Fraværende: Kristian Pedersen  
Dagsorden: 
Valg af mødeleder, godkendelse af referat fra sidste gang, samt dagsorden for i 
dag.  
Svend Erik blev mødeleder. Referatet fra sidst blev godkendt. Der kom et par 
punkter til under evt. og Mads Eriksen startede med at orientere på vegne af 
skolen/børnehaven/dagplejen 
1: orientering fra skolen/børnehaven/dagplejen: 
Mads orienterede om ønsket om at fremtidssikre skolen/børnehaven/dagplejen 
trods faldende børnetal i kommunen. Især årgang 2014 er lille i skolens område. 
Fællesbestyrelsen arrangerer et møde for repræsentanter fra disse. Faster Marie, 
og Aktiv Faster bliver også inviteret. Mødet er et inspirationsmøde, og skulle gerne 
give anledning til "nytænkning". Mødet bliver 15/1-2015, og nærmere info følger. 
2: Bordet rundt ang. nye tilflyttere. 
Der er udleveret et par velkomstpakker siden sidst. Desuden er der forlydender om 
flere bolighandler/flygtninge, som forventes at falde på plads indenfor kort tid. Vi 
skal være obs på dem, og om de skal have en velkomstpakke inden næste møde. 
  
3: Orientering ang. Cykelsti (Jens/Svend Erik) 
Stien mod syd: Der har været et møde med kommunen, og de tilkendegiver, at de 
gerne vil helt til Kjelstrupkrydset - men de har pt. ingen penge til det. Aftalen er 
blevet, at der etableres en 2,5m bred sti med stenmel ned til 1. overkørsel på Jens 
Nedergaards jord. Der arbejdes på at få styr på ejerforholdet inden nytår. Der er 
indhentet tilbud fra fire entreprenører, og prisen ligger på kr 118,-/m. Planen er, at 
entreprenøren kan gå i gang efter nytår. 
Stien mod nord: Der er sat skelpæle ned langs Videbækvej. Der har været positive 
lodsejere, og der er arrangeret åstedsmøde d. 11/12-2014. Stien bliver her 1,5m 
bred med stenmel. Der er ikke mulighed for samgravning pt. (som fx mellem 
Astrup og Granlyvej). Der indhentes snarest tilbud fra min. tre entreprenører. Det 
forventes at arbejdet kan påbegynde i foråret 2015. 
Sti langs Borrisvej er pt "lagt på is" 
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Aktiv Faster 
4: Hotelgrunden (Svend Erik) 
Der er stadig interesse i, at bo der, når/hvis der bliver bygget boliger. 
Der er ellers ikke sket det store siden sidst. Kommunen har dog haft grunden 
annonceret til salg. Lilian og Svend Erik kontakter Conni Bülow hos kommunen mhp 
at støtte op om et salg af grunden.  
Ejvind slår græsset. Vi skal huske fortov og hæk til foråret. 
5: Nøgler til skabe i foreningslokalet (Dorte) 
Der har været forslag om, at skabene i foreningslokalerne udstyres med låse. 
Dorthe har undersøgt mulighederne hos Stark, og de er enten "Ruko System" eller 
almindelige "møbellåse". Aftalen bliver, at AF indkøber ens type låse (møbellåsene), 
og foreningerne betaler herefter for dem.  
Dorthe bestiller låsene. 
  
6: PC’er på byens torv (Svend Erik) 
PC'eren er gået i stykker. Der er undersøgt priser på en lignende, og de er ca. kr 
10.000,-. Tilkendegivelserne lyder, at det er en anelse dyrt. Mulighederne med en 
iPad blev drøftet, men ikke umiddelbart valgt, da der ikke er de samme muligheder 
for at "låse" den fast til hjemmesiden (og uønskede sider ikke besøges). Aftalen 
bliver, at vi lige ser tiden an. 
7: Fiskeri i Ejstrup søerne (Jørgen). 
Der forventes et mindre overskud, hvilket er ok. Aktivitetsniveauet virker ligeledes 
ok. 
  
8: Aktiviteter fælles arrangementer sammen med  Menighedsrådet, 
Forsamlings huset, og FBG:  
Fællesspisning (FBG), juletræstænding (menighedsrådet), Nytårs koncert og 
Fastelavn (Birgit, Helga og Dorte): 
Der har været et fantastisk flot fremmøde til bla fællesspisningen, hvor 153 var 
med. Ca 30 eftertilmeldte måtte afvises, pga manglende kapacitet til at lave 
maden. Aftalen bliver, at det er ok at sætte et max på 150 pers når maden skal 
tilberedes i skolekøkkenet. 
Til juletræstændingen i Faster var der også flot opbakning. Her var 120 pers med til 
fællesspisning i forsamlingshuset. Derudover forlyder det, at der samme dag var 55 
til juletræstændingen i Ejstrup. 
Nytårskoncerten, fastelavn og grundlovsfesten er de kommende arrangementer. 
Der efterlyses gode idéer til grundlovsfesten. 
Der orienteres om, at der d. 23/10-2015 er koncert med Lene Siel i Faster Kirke 
arrangeret af Menighedsrådet. Aktiv Faster har lovet at støtte op om arrangementet 
med en begrænset "underskudsgaranti" på max kr 5.000,-. Hvis der ønskes 

Side !  af !  2 4
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fællesspisning ifbm arrangementet foreslåes det, at det arrangeres i samarbejde 
med forsamlingshuset. Dette undersøges nærmere. 
  
9. Ref. fra møde i landistriktrådet (Svend Erik/Jørgen) 
Der har været møde i Landdistriktrådet, hvor der bla blev orienteret om 
kommunens visioner. Derudover var der gruppearbejde om emner som bla 
tilflytning/bosætning, landsbyernes overlevelse (på bekostning af andre?), 
"Naturens Rige".  
  
10. Ang. det nye deptotrum (Karl/Svend Erik) 
Rummet skal ryddes. Vedr. stolper arbejdes der på det. Størrelsen på døren 
mangler. Der er indhentet tilladelse til branddør fra brandmyndighederne. Der er 
tale om en 1,3m (80 + 50 cm) bred dør. Dørtrinnet blev drøftet, da der ønskes en 
løsning, hvor vogne skal løftes mindst muligt - og helst slet ikke.  
Tegningerne viser, at der tilsyneladende ikke er installationer i den del af væggen. 
Carl tager kontakt til Niels, for at aftale det videre forløb. 
  
11: Forsikringsforhold Aktiv Faster, brugere, medlemsforeninger (Jørgen, 
Svend Erik): 
Aktiv Faster har en indboforsikring, der dækker kr 640.000,-. Det er tvivlsomt, om 
dette beløb er højt nok, hvorfor medlemsforeningerne kontaktes for at høre hvor 
meget de har værdier for. En præmieforhøjelse må senere indregnes i lejen. 
12: Ansøgning fra Faster badminton klub (Svend Erik) 
Faster Badmintonklubben har søgt om kr 5.000,- fra "Go On-puljen" til en 
boldkanon. Dette bliver bevilliget. 
  
13: Evt. Orientering:  
@ FBG/Skolen bandebane: Bandebanen er på vej. 
@ Faster Andelsmejeri: Faster Andelsmejeri søgte om lån til at opnå en 
akkordordning med kreditorer. Aktiv Fasters lån i den forbindelse er overført. 
@ Trøjer til banderne: Faster Andelskasse har sponsoreret T-shirts til 
bandemedlemmerne. I den forbindelse ønsker Faster Andelskasse et billede af 
medlemmerne i trøjerne. Det diskuteres, hvornår der er flest samlet, og det aftales, 
at det bliver til forårsopstarten. 
@ Leje/vask af Aktivitetshusets duge til privat fest: 
Private fester, hvor serveringspersonalet tager dugene med hjem for at vaske 
dugene, bliver drøftet. Aftalen bliver, at timelønnen lægges på ved leje af dugene, 
og så afregnes den pågældende med en ekstra time for vask. Ved foreningers 
arrangementer anses dette ikke endnu som et problem, da vask ses som en del af 
den frivillige indsats. 
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@ Kaffemaskinen bliver meget hurtigt kalket til. Helga afkalker den 1 gang om 
måneden, og har lavet en forklaring, der hænger ved siden af. 
@ Nye medlemmer i banderne drøftes. Indtil nu har man selv fundet afløsere, 
hvis man ønsker at udtræde. Dette drøftes i den pågældende bande. 
@ Læhegn ved genbrugspladsen mod spejderpladsen - hvem har 
vedligeholdespligten? Jens undersøger mulighederne for at få det klippet. 
@ Nøgler til brug ved udlejning af Aktivitetshuset. Den nuværende ordning 
med at "gemme" nøglen er utidssvarende og en uholdbar løsning. Det aftales, at 
der i stedet opsættes en "nøgleboks" med kode, som kan skiftes fra gang til gang. 
Niels Lund sørger for at den indkøbes og sættes op. 
Fremtidige møder: 
Mandag d. 16/2-2015 (Niels Lund sørger for forplejning) 
Årsmøde d. 11/3-2015 
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 17/3-2015 (Helga sørger for forplejning).
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