
Aktiv Faster 
 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde Aktiv faster onsdag den 9. juni 2010 

kl. 19.00 i aktivitetshuset 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af mødeleder og godkendelse af referatet fra sidste møde ( 5 min.) 

Referatet fra sidste møde godkendt. Mødeleder Jørgen. 

 

2. Grill-aften den 3. september (10 min.) 

Elsebeth spørges. Helga, Niels og Lisbeth finder nogle til et lille udvalg. 

IMK sponserer islagkager. Jette spørges om at lede noget fælles sang. 

 

3. Opfordring til Plan i RKSK – om at lægge Faster Astrup øverst i bunken mht. udarbejdelser af 

lokalplaner og helhedsplaner v. Kristian og Jørgen (10 min) 

Udvalget, der arbejder med boliger, vil arbejde fremadrettet på sagen. Der laves en skrivelse 

med ønske om at få lavet lokalplan for vores område. 

Vi skal pege på, at vi har stor udviklingsmulighed. Vi har stor befolkningstilvækst. Vi har 

ønske om at bygge boliger og borgere, der ønsker at bosætte sig. Vi kan spørge til 

tidsplanen. 

 

4. Nedrivningspuljen (kriterier, procedure, økonomi m.m.) v. Kristian og Jørgen. (5 min) 

Vær opmærksom på pulje med omkring 8,5 mill. kr. til nedrivning og oprydning. Det 

forskønner vores område, når ganle faldefærdige og ubeboelige huse rives ned. 

 

5. Flagning første lørdag i maj - motorcykelklubben) ( 5 min) 

Punktet blev drøftet. Vi oplever det som en vanskelig sag. Vi ser tiden an for at se, hvordan 

udviklingen bliver hen over vinteren. 

              

6. Flere flagstænger i Faster. (5 min) 

Ønske om flere flagstænger i Faster. Der sættes tre til fire huller mere ned i Faster. Grøn 

bande i Faster får tilsagn. Svend giver besked. 

 

7. Opsamling projekter, ønsker, vedligehold m.m. v. IMK og vedligeholdelsesudvalget. 

Forslag om fælles arbejdsweekend den 9., 10, og 11. september skolebestyrelsen, foreninger, 

Aktiv Faster - organisering og ledelse af dagen. (30 min) 

Aktiv Faster finder tre til en arbejdsgruppe – Per, Niels, Jørgen, Allan 

Skolebestyrelsen finder to til tre personer til arbejdsgruppen 

 

Maling indvendig Aktivitetshuset - laves 

Rækværk på kælkebakken v. spejderpladsen - skolen 

Opmaling af striber på den store parkeringsplads – søges sammen med bomme og dæksel 

Gul stribe ved busholdeplads - skolen 

Cykelstativer ved Aktivitetshuset – fire mand skal bruges – pris godt 10.000 kr. – 

produktionsskolen spørges. Niels arbejder videre med muligheder for billigere priser. Ellers 

skal vi betale det, det koster. 

Bomme for stierne ved krocketbane og genbrugspladsen – kommunen forhøres IMK 



Aktiv Faster 
 

 

 

8. Priser på mad/kaffe/øl/vand m.m. v Søren og Jørgen (10 min) 

Søren uddelte de gældende priser. Vi ønsker ikke at ændre priserne. 

       

9. Procedurer ved udlejning. (10 – 15 min) 

Søren hører først, hvem der lejer, og hvad der skal laves. Om flere arrangementer kan 

fungere sammen. 

Hvis der skal hjælp til arrangement kontaktes Lisbeth eller Helga, der finder hjælpere. 

Aftalerne skrives ned. 

På hjemmesiden reserveres lokaler. 

 

10. Status på:  

5 års gennemgang v. Inger Marie og Jørgen (5 min) 

Der er nogle, der bedt om at reparere mangler. Kommunen tager sig nu af de resterende 

ting.  

Anlægget i Faster v. Niels (5 min) 

Møde torsdag den 17. juni med alle parter omkring forsamlingshuset og anlægget. 

 

Jordsalget v. Højevej v. Per og Jørgen (5 min) 

Der er bygget for meget på grunden. Og der er derfor søgt om dispensation. 

Per og Jørgen arbejder videre med sagen. 

 

Møde med kioskfolkene v. Lisbeth og Helga (5 min) 

Der har været afholdt møde. Hjemmesiden opdateres. Lisbet og Helga er kontaktpersoner. 

 

Arrangementer. (5 min) 

Forespørgsel fra musikskolen. Vi presser arrangementet ind. 

Vedr. dilletant. Der skrives lidt på hjemmesiden. 

 

11. Behov for nye projekter (5 min) 

       

12. Evt. 

Vedr. juletræer. Teknik og miljø har behandlet forslag om, hvordan det har været og hvad 

man ønsker. Faster, Ejstrup, Astrup. Der skal betales for en godkendt ”pullert”. Den 

samlede udgift til lovliggørelse løber op i en samlet udgift på 3500 kr. + strøm. Strømforbrug 

betales af sogneforeningerne. 

Vi siger nej tak. Vi ønsker at finde alternative løsninger. 

Henvendelse fra RKSK vedr. hjemmeside stifinderen. Stigruppen får sagen 

Karen Teglgaard kommer den 28. juni for at kigge på muligheden for mountinbikerute ved 

Ejstrupsøerne. 

  

 

 

 


