
Aktiv Faster 
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Aktiv Faster d. 10. september 2014 
kl. 19.00 i Aktivitetshuset 
Deltagere: Svend Erik Olesen, Jørgen Hindhede (gik efter de første punkter), Kristian Ahle 
(gik efter de første punkter), Jens Peder Bendtsen, Kristian Pedersen, Carl Lodahl, Mads 
Broch Eriksen, Dorthe Olesen, Helle Andersen, Helga Hansen, Lilian Nørgård Pedersen, Birgit 
(kom til de sidste punkter).  

1. Valg af mødeleder og godkendelse af referat fra sidst: 
Svend Erik blev valgt til mødeleder. Referatet blev godkendt. Rækkefølgen på 
dagsordenen blev ændret, da nogle skulle gå tidligere. 

2. (Blev pkt 3): Uddeling af velkomstpakker – Bordet rundt:  
Jens har uddelt til hende i Steens hus. Jørgen H. har afleveret til nogle vi har seddel 
på. Jens tager de nye på Fasterkærvej, og Dorthe tager de på Pilevænget 30. 

3. (Blev pkt. 4): Træer langs Borris vej (Svend Erik Olesen):  
(de er ikke blevet holdt. Skal de væk, eller skal vi gøre forsøget, og de evt. bliver 
fjernet, hvis der kommer cykelsti engang?). 
Mads Evald ønsker vi skal fjerne træerne. Aktiv Faster skalvedligeholde dem. Niels 
Lund vil sørge for, det bliver sat i gang. 

4. (Blev pkt. 2): Orientering om Hotelgrunden (Svend Erik Olesen og Jørgen Hindhede): 
Status lige nu, salg, bytte handel, RKSK kommune, almindelig pleje af grunden, og en 
økonomisk oversigt over hvor Aktiv Faster står hvis køb. 
Ejvind er ansat til at slå græs. Han får penge til benzinen, og lidt til vedligehold af 
plæneklipperen. 
Der er en Interessegruppe, der gerne vil flytte i husene, hvis de bliver bygget. 
Byfornyelsesgruppen har været samlet for at drøfte mulighederne. Aktiv Faster vil 
gerne være formidler, for at få sparket et projekt i gang (arrangere møder, kontakter 
osv.). De lokale håndværkere bliver kontaktet. Kommunen er ikke interesseret i at 
busholdepladsen indgår i en evt. handel, da det vil se ud som om, at de har betalt for 
den (pga budgetforlig/besparelser). Aktiv Faster har pt pengene til at betale grunden, 
men så vil kontoen også næsten blive tømt. Der stilles forslag om at låne penge af 
Aktivitetshuset, så Aktiv Faster har en "buffer" på kr. 25.000,-. Der er ingen dato på, 
hvornår grunden udbydes til salg. 

5. Orientering ang. Cykelstien (Jens Bendtsen og Svend Erik Olesen): 
Orientering fra gruppen, VE midler. 
Der er givet foreløbigt tilsagn om, at hele puljen går til cykelstien. Ansøgningen skal 
nu formelt godkendes af Energinet. Der er indhentet tilbud på arbejdet fra 
forskellige. Det koster ca kr. 10.000,- pr. vejstrækning at tinglyse. Oplægget er at der 
laves en 30-årig aftale om, at jorden stilles til rådighed. Der arrangeres et møde med 
lodsejerne, for at få endeligt tilsagn fra dem. Strækningen mod Fiskbæk har 

Side !  af !  1 3



Aktiv Faster 
førsteprioritet, da Fiskbæk, Nr. Vium og Videbæk støttede ansøgningen. Der søges 
andre midler (Fiskbæk og Nr. Vium står her som ansøgere med støtte fra Aktiv Faster), 
til at nå så langt som muligt. 
Der er indhentet tilbud på arbejdet på 118,- pr. M2 - prisen er fars to forskellige og 
for en sti med stenmel. 
Hvad angår strækningen mod Skjern/Kjelstrup sker det fremtidige arbejde også i 
samarbejde med lodsejerne. Pt er spørgsmålet, om der skal etableres en stenmelsti så 
langt som muligt (kan ikke nå helt til Krydset - der vil stadig mangle nogle hundrede 
meter, og lodsejerne har hydranter på strækningen, som man skal være obs på), eller 
om der skal laves en sti med asfalt så langt som muligt - dvs ned til Steen Bovtrup. 

6. Orientering ang. det ekstra lager rum i forbindelse med aktivitetshuset (Svend Erik 
Olesen og Carl Lodahl):  
Carl har indhentet et godt tilbud på en to-delt dør. Den er 130 cm i bredden i alt. 
Niels Olesen har tegningerne over bygningen, og måske kan vi selv sætte døren i. Mads 
forhører Niels til, om det skal godkendes, at der sættes en dør i (fx 
brandmyndighederne?). Der er stemning for, at det laves, og Mads går videre. 

7. Ejstrup søerne (Svend Erik Olesen): 
Drikkevand, toiletbygninger, oprydning mv. 
Grillen er blevet stjålet der ude. Den er bla efterlyst på hjemmesiden. 
Der trænger til oprydning bla på mountainbike-ruten efter skybruddet. Cykelklubben 
vil ordne det. 

8. Møde med Webmastere (Svend Erik Olesen og Jørgen H): 
Hjemmesiden skal opgraderes. Der er forslag om, at der købes et navn, så vi "popper 
op". Det koster ca kr 50,-. Der tages kontakt til en mand i Aulum, der skal hjælpe med 
at opgradere hjemmesiden. Aftalen omkring reklamer er, at der ikke skal være 
reklamer på forsiden. De kan i stedet ligge på forretningernes eller foreningernes del 
af hjemmesiden.  

9. Penge fra GO ON og evt. anvendelse (Svend Erik Olesen og alle): 
Der er kommet kr. 7.637,90 og pengene er indsat på "Go' On-kontoen". 

10.Ønsker fra medlemsklub FBG, Badminton (Svend Erik Olesen og Niels Lund): 
Ang. skabe, musikanlæg, udlånskasse, og spejder rummet. 
Ønske om at musikanlægget får et service-tjek. Niels spørger Carsten Dyndegaard. De 
enkelte gymnastikledere skal sættes ind i anlægget. 
Ønske om lås på skabene i mødelokalet, da der er meget der bliver væk. Dorthe vil 
spørge Hans om Ruko-lås eller hængelås og hvordan det kan laves.  
Ønske om en "udlånskasse" med bolde mv til når huset udlejes. Det aftales, at man 
selv må tage det med, man skal bruge, da en kasse vil være udsat. 
Spejderrummet: ønske om, at så få som muligt har en nøgle. Hvis Badmintonklubben 
skal bruge rummet, skal deres ting evt i et skab. 
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11.Evaluering af frivillig fest (Bandefest) d. 5 september 2014 (Helga Hansen, Dorte 

Olesen og Helle Andersen):  
Bandefesten forløb godt. Alle virkede godt tilpas og tilfredse. Alle fik tilbud om en T-
shirt, som er sponsoreret af Andelskassens. Bestyrelsen får også en. 

12.Orientering ang. det nye LAG bestyrelse (Svend Erik Olesen og Helga Hansen): 
Ringkøbing-Skjern og Lemvig har nu en fælles LAG. Der er fem repræsentanter fra 
hvert område. Bente Tang, Hanning, blev bla valgt ind - og hun blev også valgt til 
formand. LAG har de samme penge at dele ud, men det bliver til det samlede område, 
og måske i større portioner. Der vil muligvis være fokus på turistpotentialet i 
ansøgningerne.  

13.Indtil videre diverse  
* Energitest: En test koster ca kr 15.000,- og kommunen vil ikke hjælpe til. Det 
besluttes, at det er for dyrt, da der derudover skal afsættes penge til ændringerne, så 
der går lang tid inden det udgifterne er tjent hjem. Der gøres derfor ikke mere ved 
det. * stien mellem skolen og børnehaven er ødelagt efter skybruddet. Det er 
kommunens ansvar, så Helga kontakter dem, for at få det lavet. 

14.Frem mod næste møde 
* Der er planlægningsmøde vedr juletræstænding mv d. 9. oktober kl. 16.30. 
* Forslaget om en revy er stadig åbent.  
Fremtidige mødedatoer: 
Torsdag d. 4. December 
Mandag d. 6. Februar 
Årsmøde d. 11. marts 2015 
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 17. marts (incl. nye og afgående bestyrelsesmedlemmer) 
Med mindre andet aftales, er tidspunktet for alle møder kl. 19.00 i Aktivitetshuset.
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