Aktiv Faster

Indbydelse til bestyrelsesmøde torsdag d. 7. juni. Kl. 19.30 (bemærk tidspunktet) i
Aktivitetshuset.

Dagsorden:
1 Valg af mødeleder
Jørgen Madsen valgt.
2 Godkendelse af referat og dagsorden.
Dagsorden og referat godkendt. Alle bedes læse referaterne grundigt igennem før
godkendelse.
3 Evaluering af Messen d. 1. juni. (Bordet rundt)
Det var helt utroligt godt med opbakning, fremmøde og god stemning. Det
drøftedes om fire timer var for kort eller lang, men der var enighed om, at det nok
var passende. Messeudvalget opfordres til at få mere i Dagbladet.
4 Infoskilt foran Aktivitetshuset. v/ Inger Marie
Samlet set vurderes forslaget fra Solfilm til at være for dyrt. IMK indhenter nyt
tilbyd evt. med bevarelse af nuværende stativ og plade.
5 Velkomtspakke. Status og den videre drift. v/Lilian og Jørgen
Teksterne er ved at være færdige. Vi mangler én, der kan lave layout.
Rundboldkoordinatorerne er sammen med klasseforældrerepræsentanterne dem,
der bringer pakken ud.
Tanken om en lokalguide blev præsenteret.
6 Ny organisering i Aktiv Faster. Hvad kan optimeres. v/Jørgen
Vi oplever det positivt, at Aktiv Faster fungerer som en paraplyorganisation.
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Vi tænker, det er godt, at Aktiv Faster har kontakten til de enkelte foreninger
gennem repræsentantskabet. Det er vigtigt, at foreningerne er opmærksomme på
den opgave, der hører med, når man sidder i repræsentantskabet. Dette gælder
især, når der vælges repræsentanter til repræsentantskabet. Hvis et medlem ikke
føler, man kan løfte opgaven, kan man til enhver tid sige opgaven fra og gå
tilbage til sit bagland for at finde et andet medlem.
Det er vigtigt, at Aktiv Faster får formidlet, hvordan organisationen er skruet
sammen, og hvad der forventes af medlemsforeningerne. Dette tages op både på
møde med repræsentantskabet og på næste årsmøde.
7 Solafskærmning i salens loftsvinduer. Ønske fra badminton. v/Jørgen
Vi skal sammenholde behovet med prisen. IMK indhenter to tilbud på seks mobile
afskærmninger til loftvinduerne mod syd.
8 Sponsoraftale med Go On. Administrationsgrundlag. v/Jørgen
Der er nu udarbejdet en sponsoraftale, der ligger klar til underskrift. Det er Aktiv
Faster, der midler pengene (5 øre pr. liter solgt benzin). Det bliver muligt at søge
om at få del i overskuddet.
9 Samarbejde med Faster Skole – Entrepenørskab. v/Jørgen
Jørgen orienterede om, at Faster Skole ønsker at samarbejde med lokalsamfundet
gennem entreprenørskab. I første omgang bliver det måske noget med skolebørn,
der er medundervisere i EDB.
10. Nyt fra vedligeholdelsesudvalget v/Inger Marie
a) Gulv i hal matslibes og lakeres – IMK bestiller.
b) Fire små og et stort toiletskilte bestilles ved Skjern Skilte – IMK bestiller.
c) Der er sat aksebægre op
d) Bowls hænges op på væggen – Per Hindhede
e) To yderdøre ”hænger” – IMK kontakter RKSK ejendomme.
10 Evt.
Hyndekasse – IMK bestiller
Svend Erik og Per kigger på gardiner i mødelokalet
Evt. Flyt af hjertestarter. Sættes på dagsordenen til næste møde
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Ansøgning vedr. cykelsti er nu godkendt og arbejdet sættes i licitation. Bølling er
interesseret i at få cykelstien ført helt til Skjern, hvilket vi kun kan bakke op om.
Fiskekort ved Ejstrupsøerne sælges. Annonce sættes i Ugeposten. Nogle får et
kontrolskilt, så der ikke snydes med betaling.
Astrup er af ”Bomidtvest” kommet på en ”sort liste” over landsbyer, der ikke er
udviklingsorienterede. Jørgen Madsen gør indsigelse, da listen strider mod fakta.
Vedr. Radio Klitholm – sættes på dagsordenen ved næste møde.
Møde på Clausager vedr. ”det gode ældreliv” den 26. juni. Helga finder nogle fra
Seniorklubben, der kan deltage.

