Aktiv Faster

Bestyrelsesmøde i Aktiv Faster torsdag d. 6. okt. Kl. 19.00 i Aktivitetshuset
Husk: Ernst sørger for kaffe og brød.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Godkendt.
2. Valg af mødeleder
Svend Vestergaard valgt
3. Velkomstpakke. Oplæg v.Christa og Lisbet L.
Lisbeth orienterede om tiltag andre steder bl.a. i Spjald. Spjald Avisen blev
sendt rundt til inspiration.
Forskellige ideer blev drøftet. Hjemmesiden er central. Der var forslag om
en folder, der kan bruges flere år i træk. Besøg fx fra nogen fra gaden, hvor
man bor.
Forslag om en skrivelse til alle foreninger og derefter forespørgsel om
foreningen vil bidrage fx med et års gratis medlemskab. Små sponsorater fx
noget fra købmanden og andre virksomheder.
Udvalg, der arbejder videre: Lisbeth og Lilian.
4. Cykelstimøde d. 10. okt. I Faster Forsamlingshus. Herunder ref. af formøde d. 29.
sep. /v. Lilian og Jørgen M
Borgermøde med yderligere information den 10. oktober. Det har været
afholdt møde med Teknik og Miljø i kommunen. Sagen kører videre.
Cykelstien projekteres som et kommunalt projekt.
Det er vigtigt at få omtalt projektet positivt, så flest mulige kan se de gode
formål med at få anlagt cykelstien. Opfordring til borgerne om at give
jorden til projektet, så der fås mest muligt for pengene.
5. Ny indretning af opvaskemaskinrum. v/Helga
Orientering v. Helga
6. Forespørgsel fra Borris og interesse for en megakoncert.
Vi synes det er en god idé, men synes ikke det er det, vi skal bruge vores
kræfter på.

7. Behov for nyt fremtidsværksted. v/Jørgen M

Aktiv Faster
Foredragsaften med et tema + børnepasning og værkstedsarbejde + fælles
spisning.
Fx en lørdag fra 11.00 – 14.00 i februar. Forslag om foredragsholder:
Carsten Thygesen.
Udvalg: AK, Jørgen Madsen, Svend, Niels Lund/ Hanne Vestergaard.

8. Opfølgning/status på
Fiskesø/Ejstrupsøerne. v/Jørgen H.
Forslag om en ny folder med en SMS besked om, at man har fisket og
mulighed for at betale over nettet. Ny konto med 5.000 kr. til udsætning af
fisk. Vi sætter 50 kg ud.
Frivillig Fest. v/Helga
Fin fest med 61 deltagere fra banderne.
Grundlovsfest. v/Jørgen M
Vi holder grundlovsfest igen i 2012. Musik er bestilt.
Spærrenet. v/ Jørgen H
Det er bestilt, men der er ledt leveringstid.
Kaffemaskine. v/Helga
Vi har fået én.
Computertræf – kontrakt. v/Søren B
Forslag om at Skjern Computer Klub selv installerer elkabel, så de selv kan
undgå at hente strøm på skolen. Forslag om at afregne på an anden måde
blev godkendt.
Klaver. v/Helga
Nu er klaveret blevet stemt.
Oversigtsskilt. v/Kurt Larsen
Grøn område. Oversigtkort på bagside. FBG slettes. Høringssvar ca. 2 mdr.
Kurt sender udkast til IMK, der lægger udkastet til høring på hjemmesiden.
Årets Landsby. v/ Lilian.
Vi vandt ikke titlen som årets landsby. Ansøgning sendt til regionen. Vi er
indstillet fra Ringkøbing Skjern Kommune af LAG.
Indvendig vedligehold, dørstoppere, elkabel, askebægre m.m. v. Inger Marie m. fl.
Orientering om møde i vedligeholdsudvalget.
Nytårskoncert første torsdag
Næste møde. onsdag den 1. februar.
Årsmøde Aktiv Faster 15. marts.
Repræsentantskabet inviteres med til foredragsaften:
Kaffe + brød: Per Hindhede

