
 

 
 
 

Aktiv Faster 

Referat af bestyrelsesmøde i Aktiv Faster torsdag d.10. 
september 2015 
 
Deltagere: Dorthe Olesen, Svend Erik Olesen, Jørgen Hindhede, Niels Lund, Birgit 

Laursen, Helle Andersen, Jan Vestergaard, Per Kaasgaard, Helle Bilberg 
 

Fraværende: Helga Hansen, Jens Peder Bendtsen, Mads Eriksen, Kristian Ahle 

Forplejning: Helle Andersen 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af sidste referat 

2: Tilflyttere / velkomst pakker 

3: Orientering vedr. cykelstier (Jørgen, SEO) 

Stemningen er stadigvæk positiv. Indenfor den næste måneds tid, har vi forhåbentlig 
svar på den nye ansøgning som er sendt ind den 1.8. Så snart det foreligger, bliver 

lodsejerne indkaldt til hastemøde. 

4: Orientering ang. Hotelgrunden (SEO) 

Intet nyt siden sidst, dog har Niels klippet hæk og sprøjtet ukrudt, fortovet er ødelagt, 
Helga vil du tage et billede af det og sende til kommunen? 

5: Møde d.14.9 øvrige foreninger hvor det er menighedsrådet der indkalder, 

hvem deltager? 

Svend Erik, Dorthe, Helle Andersen 

6: Opdatering af velkomst hæfter, oplaget er ved at svinde ind, der skal laves 
nye, vi skal have kontaktet sponsorer o.s.v., der skal nedsættes et udvalg, 

som skal arbejde med det 

Velkomstpakkeudvalg: Dorthe, Helga, Helle Bilberg (Helle indkalder til møde) 

7: Vi skal prøve at finde et egnet lokale/rum til en forespørgsel på at Astrup 
cykelklub måske gerne vil oprette en 'spinning' aktivitet i 

Aktivitetshuset  (Jan /SEO) 

Forskellige steder i Aktivitetshuset/gymnastiksalen blev diskuteret. Konklusionen blev, 
at det vil helt sikkert være muligt at finde et rum til spinning, evt i foreningslokalet. 



 

 
 
 

Aktiv Faster 

8: Opdatering ang. koncerten d. 23. okt. med Lene Siel (Helle, Helle, SEO) 

Der er hængt plakater op og trykt 180 billetter. Billetsalg torsdag d.24.09.  

9: Det videre forløb med forsamlingshuset (SEO) 

Der er forskellige forbedringer foretaget, der er lagt op til et møde med 

Forsamlingshuset indenfor nærmeste fremtid, om et tættere samarbejde mellem 
Forsamlingshuset og Aktivitetshuset. Svend Erik, Niels og Jørgen. 

10: I gang sætning af energi tiltag Skolen /Aktivitets Huset, nedsætte et 
udvalg som arbejder videre med det (Jan/SEO) 

Grøn ordning 475.000 kr. kan søges på vindmøllerne på Sædding Hede. 
Ansøgningsfrist den 2. november. Onsdag den 16. september er der møde i Rk. Mølle 
Hallen, Svend Erik og Per deltager.  

Jan har fået kontaktperson hos kommunen, her i September kigges alle skoler 

igennem, hvor er det dyrest at opvarme pr kvadratmeter. Kommunen må ikke lægge 
solceller op. Scan energi? Oplæg 

 

11: Bande fest evaluering (Udvalget) 

Super god aften, lækker mad og god stemning. Skønt at Astrid og Susanne ville 
hjælpe i køkkenet. 

Mht flagstangen ved Aktivitetshuset som står en smule skæv, finder Niels og Jan ud 

af, om det er en ny sokkel, flagstang eller ”klump” omkring soklen der skal udskiftes. 

12: Mødereferat fra et møde omkring ''Klyngesamfund'' (SEO) 

13: Koncert i Aktivitetshuset i januar måned, vi skal nedsætte udvalg og 
planlægge (Jørgen/SEO) 

Forslag: gourmetmiddag fra Westergårds Hotel forret + hovedret, 3 kvarters musik, 

dessert, 3 kvarters musik igen. Fredag den 29. januar, pris 395 kr pr kuvert. 50 kr til 
musik, 350 kr til mad. Festudvalg: Dorthe, Svend Erik, Jørgen, Birgit 

14: Forespørgsel fra senior klubben ang trafikspejl ved kroket 

banen/Petanque (Forslag fra Ældrerådet) (SEO, da Helga er fraværende) 

Helga og Svend Erik tager kontakt til kommunen om de vil give os et trafikspejl 

15: Evt en snak ang. en klasse fest fra Skjern, evaluering computer Lan i juli 
måned (SEO) 



 

 
 
 

Aktiv Faster 

Hvis Rengøringsbanden opdager noget, skal der tages kontakt til Niels Lund straks, så 
der kan sendes en regning videre. Helga vil du sende en mail ang. dette til 

rengøringsbanden?  

16. En kort oversigt over Aktiv Fasters regnskab (Jørgen) 

Regnskab ser ok ud 

 

17. Evt. 

Årsmødet flyttes fra den 10. til den 8. marts.  
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