Aktiv Faster

Indbydelse til bestyrelsesmøde i Aktiv Faster d. 7. marts kl. 19.30 i
Aktivitetshuset i foreningslokalet

Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
Jørgen valgt.
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.
3. Evaluering af miniseminar, fastelavn, nytårskoncert og juletræstænding v. alle
Miniseminar: Et godt arrangement. Karsten Thygesen fint oplæg.
Fastelavn: Et lille overskud. 1078 kr. Mange børn, fine udklædninger, godt
fremmøde.
Nytårskoncert: Overskud 2.424 kr. Festlig. Over 100 deltagere.
Juletræstænding: Underskud 2300 kr. i alt. Grimt vejr. Kun 50 mennesker
tilmeldt.
Vedr. juletræer. Der var problemer med pærerne. Vi skal ofre nye og
ordentlige pærer. Vi fortsætter et år mere.

4. Gennemgang af årsrapport for Aktiv Faster og Aktivitetshuset. Oplæg til budget. v.
Jørgen H.
Aktivitetshuset resultat: 29.470 kr. – status: - 277.432 kr. (flot).
Aktiv Faster resultat: - 32.650 – status: 154.842 kr. (tilfredsstillende).
5. Årsmøde d. 15. marts. Ordstyrer, valg, temaer til diskussion, mm. v. Jørgen S. M.
Jørgen H og IMK deler stemmesedler ud.
Ordstyrer: Svend
Foreninger på valg: Jørgen S, Lisbeth O, Helga (Lisbeth ønsker ikke
genvalg)
Da Kurt Larsen er udtrådt vælges en suppl. for et år i stedet for Kurt.
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Personlige medlemmer på valg: Christa og Svend (begge ønsker ikke
genvalg)

Foreningerne finder forslag til kandidater. De personlige medlemmer finder
forslag til kandidater, der kan spørges på forhånd.
6. Oplæg til Aktiv Fasters medvirken i Astrup Købmandshandels forsøgsprojekt.
Afklaring, planlægning, opgavefordeling v. Jørgen S.M. (se bilag)
Et flot projekt, der var stor opbakning til. Projektet tages op ved årsmødet.
7. Grundlovsarrangement. Planlægning og opgavefordeling v. Jørgen S. M.
Arrangementet aflyses i år pga. af købmandsprojektet. Jørgen spørger
Torben Nørregård om tale til næste år.
8. Velkomsttiltag status v. Lisbet og Lilian.
Der er ikke sket så meget siden sidst. Tages med på årsmødet.
Per og Jørgen laver ophæng til bowls
Per fortsætter arbejdet med at lave dørstopper.
Grill-aften den 7. september 2012.
9. De næste møder. Mødekalender planlægges.
Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 11. april kl. 19.00
10. Evt.
Status på cykelsti. Ansøgningen er sendt.

