Aktiv Faster

Referat fra bestyrelsesmøde i Aktiv Faster tirsdag d. 8. okt. Kl. 19.00
Deltagere: Dorthe Olesen, Birgit, Niels Lund, Kristian Pedersen, Svend Erik Olesen, Jørgen Madsen, Jørgen
Hindhede, Inger Marie Kristensen, Helle Andersen og Lilian Graversen
Fraværende: Helga Hansen, Kristian Ahle, Carl Lodahl
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse af punkt 12a.
2. Godkendelse af referater fra 3. april og d. 19. juni.
Begge referater var sammen med dagsordenen rundsendt inden mødet. Referaterne blev godkendt.
3. Velkomstpakken, - bordet rundt.
Listen over allerede uddelte pakker blev udleveret. Jørgen Hindhede har omdelt til Egerisvej 22 (Den
gamle Brugs). Dorthe omdeler til Pilevænget 22. Dorthe og Jørgen SM følger op på mulige tilflyttere i
Faster. Liste med de adresser vi har nu, rundsendes sammen med referatet.
4. Hjertestarter, - Tilskud/restfinansiering – placering.v/Lilian
Vi har ansøgt Vestjylland Forsikrings ”Nærværdi pulje” om penge til skab til hjertestarteren samt
opsætning/installation af samme.
Vi har d.d. fået bekræftelse på, at vi har fået tildelt kr. 3.500 til køb af AED skab. Det aftales, at skabet
placeres på muren ved SFO’en. Jørgen SM og Lilian undersøger mulighederne for tilslutning af el. Det er
aftalt, at arbejdet påbegyndes hurtigst muligt.
5. Flagudlåning til plusmedlemmer. (se eftersendt mail fra Helga)v. Jørgen SM
Det aftales, at plusmedlemmer kan låne 10 flag gratis (man skal selv afhente dem). Det koster andre kr.
10,- pr. flag at leje dem.
6. Hotelgrunden. Plan B. – kort ref. af møde med kommunen d. 25. sept.v/Jørgen SM
Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) undersøger pt. forskellige ting omkring grunden (præcis opmåling,
udkørselsret, forurening mv.). Jørgen refererer fra møde med RKSK. Det oplyses, at der ikke er hjælp at
hente ifbm. Udarbejdelse af en ”masterplan”/skitse for området.
Ovennævnte mangler afklaring indtil grunden kan sælges til Aktiv Faster. Grunden skæmmer udsynet, når
man kommer gennem byen. Det aftales derfor, at der køres lidt ekstra jord på, pladsen jævnes ud og der
sås græs. Det eksisterende grus-areal bibeholdes som nu.
Jørgen SM sponsorerer græsfrø, og kontakter RKSK med henblik på afklaring omkring slåning af græsset.
Niels Lund tilføjet gruppen omkring grunden.
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7. Halvgulv/lakskade, - Forløb-sikring mod gentagelser. v/Jørgen H. og IM.
Den nye type lak (”sportslak”) er årsag til, at gulvet er beskadiget. IM har bl.a. talt med RKSK der har haft
et lignende tilfælde - de har prøvet sagen, men tabt den.
Der er mange små skader rundt omkring på gulvet. Derfor blev det besluttet, at den normale omlakering
rykkes ét år frem til nu. Omlakeringen løber jf, indhentet tilbud i ca. 48.000,-.
Det gøres opmærksom på, at der INTET på tapes på gulvet, da det risikerer at tage lakken igen.
Computerklubben har – lige som alle andre incl. Aktiv Faster - været uvidende omkring dette, og
Computerklubben vil ikke blive mødt med et erstatningskrav.
Punktet omkring gulvet skal indsættes som et vilkår i lejekontrakten. Det undersøges, om Jeppe ifbm. Leje
på nettet kan lave en ”knap”/”boks” om at have gennemlæst og accepteret lejevilkårene.
Inger Marie indkalder vedligeholdelsesudvalget til at få ordnet ovennævnte.
8. Cykelsti. Evaluering af indvielse, økonomi, mangler, mm. Anvendelse af overskud. Møde med kommunen
d. 2.okt. v/Svend Erik , Lilian og Jørgen SM
Der var ca 100 deltagere ifbm. indvielse af cykelstien. Der var god opbakning fra de lokale, 6. klasse og
forældre, spejderne og skolen/skolebestyrelsen.
Jørgen SM og Lilian var til møde med RKSK d. 2. oktober vedr. økonomien i projektet. Det forventes, at
der er ca kr. 100.000,- af VE-midlerne, der ikke bliver brugt til stien. RKSK oplyser, at hvis vi selv forlænger
stien (fx med en grussti), er vedligeholdelse mv. vores egen opgave. Desuden skal vi ikke forvente, at der
kommer flere penge fra kommunen til en forlængelse af stien.
Ringkøbing-Skjern Forsyning skal ikke have lagt ”tomrør” længere syd på, så de vil ikke kunne bidrage til
finansieringen. Jørgen oplyser, at de næste lodsejere er positivt stemt for en forlængelse. Et overslag på
en grussti for ca. 100.000 giver ca 300m sti.
Alternativt kan der søges om at pengene bruges til fx forskønnelse af Faster anlæg.
Det aftales, at punktet tages op på næste møde primo december, når økonomien ligger klar.
9. Kommende VE-midler fra Ejstrupmøllerne. Model/proces. v/Jørgen H og Jørgen SM
Der er kommet forslag om etablering af cykelstier i den nordlige del af sognet. Jørgen Hindhede oplyser at
der samlet set er kr. 750.000,- at søge i et område i en radius på 4,5 km fra møllerne. Jørgen SM oplyser at
forsyningen skal grave nord på efter nytår. Økonomien fra foregående punkt drøftes samt at midlerne
ikke ”rækker langt” ifbm. en ”egenfinansieret” cykelsti – dvs. uden fx RKSK’s medfinansiering.
Andre forslag er: Energigennemgang af Aktivitetshuset v/Energikonsulent. Jørgen SM oplyser at LAG har
støttet projekt med ”Scan Energi” hvor de bliver afregnet efter, det omgang sognene vælger at
iværksætte deres nye energiløsninger. IMK oplyser, at der arbejdes på solceller på skolen. Dette kan også
tænkes ind. Jørgen H og Niels arbejder undersøger ovennævnte nærmere.
Der er desuden foreslået en fortsættelse af renovering af legepladsen ved skolen.
Der erindres om, at der også bliver mulighed for at søge midler fra ”Sædding-møllerne”.
Det aftales, at Jørgen SM og Jørgen H er tovholdere på det videre forløb og vurderer behovet for en
”inspirations lørdag”/fremtidsværksted.
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10. Bosætningssamarbejde. v/ Lilian og Jørgen SM
Der er et igangværende samarbejde mellem Stauning, Rk. Mølle, Borris og Aktiv Faster omkring
bosætning. Projektet tager udgangspunkt i et samarbejde omkring bosætning og tiltrækning af tilflyttere.
Tanken er, at for familier i fx Randers er det ved første øjekast underordnet, om de bosætter sig i Astrup
eller Stauning. Dette skal føre til et samarbejde omkring at tiltrække tilflyttere – så vi kan lige så godt
samarbejde i stedet for at modarbejde hinanden. Der er idéer omkring nye boliger, der er tiltrækkende
for tilflyttere.
Der er tidligere bevilliget kr. 8.000,- til at undersøge mulighederne for dette samarbejde. Pengene går til
at udarbejde to ansøgninger: én til Real Danica ”Stedet tæller” og én til Landsbyggefonden.
Fælles gælder, at hvis ansøgningerne imødekommes, resulterer det i kr. 125.000 til videreudvikling af
konceptet omkring samarbejdet.
11. Fællesspisning. Ønske om et arrangement i den kommende vinter.
Der er ønske om en ny fællesspisning lignende den sidste år (arrangeret i samarbejde med
gymnastikudvalget). Der blev drøftet deltagerantal, hvem der skal satses på at deltage, hvor ofte skal det
foregå mv.
Det aftales, at Birgit, Dorthe og Helle sidder i udvalget sammen med et par fra gymnastikudvalget.
Udvalget laver et oplæg til et arrangement, der kan afholdes engang efter nytår.
12. Nedrivningspuljen. Ønske fra naboer til Møllebækvej 22 i Faster (bungalow). V/Jørgen SM
Møllebækvej 22 er meget faldefærdig. Den er ubeboet og naboerne ønsker den rives ned. Jørgen SM
kontakter RKSK og hører til, om der er afsat penge til det i den nuværende pulje.
AD. 12a:
Astrup Købmandshandel (AK) har forespurgt på muligheden for øget betaling for salg af fiskekort til
Ejstrup Søerne. Den nuværende aftale hedder en afregning på 10 %, hvor skinnecyklerne giver 20 % til AK.
Den nuværende afregning giver kr. 1.500,- til AK, hvilket umiddelbart vurderes som rimeligt, da der er et
meget lille overskud ifbm. drift af fiskesøen.
Det aftales, at Jørgen Hindhede taler med AK om mulighederne.
13. Næste møde.
Næste møde er d. 5. december 2013 kl. 19.00 i Aktivitetshuset.
Carl står jf. bestyrelseslisten for forplejning,
14. Evt.
Belysning omring Aktivitetshuset: Der var snak om, at der ofte virkede mørkt omkring huset. Der var tale
om muligheder med sensorer. Aftalen blev, at det tages med sammen med energikonsulenten.
Shelters i sognet er ikke registreret på internettet. Shelters er opsat af spejderne, så Jørgen SM vil
kontakte dem omkring registreringen.
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Der opleves hos flere i bestyrelsen usikkerhed omkring ”gamle aftaler” (fx uskrevne aftaler, retningslinjer,
kontrakter, brandtilsyn, bordopstilling i Aktivitetshuset, prislister, fremgangsmåder og lign.).
Det aftales, at alle aftaler skal fremgå af hjemmesiden, og tages med som punkt til næste gang.
Der bliver arrangeret et åbent ”redigeringsmøde” med Jeppe Vestergaard, for at flere kan lære at
redigere hjemmesiden. Redigeringsmødet bliver mandag d. 28. oktober kl. 19.00 i Aktivitetshuset.
Repræsentantskabet bliver orienteret om mødet, og skal sørge for at give beskeden videre, så deres
foreninger også bliver opdateret.
15.
16.
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