Aktiv Faster

Bestyrelsesmøde i Aktiv Faster torsdag d.11. juni 2015
kl. 19.00 i Aktivitetshuset
Deltagere: Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Niels Lund,
Helga Hansen, Jan Vestergaard, Per Kaasgaard, Helle Bilberg, Mads Broch Eriksen
Fraværende: Dorthe Olesen, Birgit Laursen, Helle Andersen, Kristian Ahle
Forplejning: Jan Vestergaard

Dagsorden:
1:

Underskrift af referat fra forrige gang, valg af mødeleder.

2:

Velkomst pakke
Siden sidst: 5 Velkomstpakker er uddelt eller på vej til at blive uddelt

3:

Orientering ang. cykelstier (Jens)
Den 20. april mødtes Kommunen (Ole Kamp, Flemming Jensen, Jette Delfs
og Energi Net i Astrup, sammen med Cykelstigruppen i Astrup. Generelt
har Ringkøbing/Skjern Kommune og Energi Net ikke et særlig godt
samarbejde. RKSK har i sin tid vedtaget en zone på 4,5 km hvor de
pågældende VE midler skal bruges, og det er ikke hensigtsmæssig. Der
ligger mange millioner og venter i VE midler. Vi har fået at vide, vi skal
væbne os med tålmodighed. Kommunen vil stadig forsøge at få pengene
hjem. Vedligehold af cykelsti? Kunne Teknisk Skole evt. være en mulighed
i.f.m at lave en maskine til at vedligeholde. Evt. kan støttepenge fra GOON anvendes.

4:

Vedligehold, ang. dør til ny lagerrum og ang. huset (Jørgen H)
Der mangler lidt grus, spær skal males, der skal laves hul til døren
(spejderrum) Niels med flere laver hul og sætter dør i, ny flagstang,
persienner i spejderrum, tagdækker bestilles. Det har længe været et
ønske at kunne gøre hallen mere mørk ved f.eks. badmintonstævner mm.
Der var forslag om at kigge nærmere på et teatertæppe, e.l. som kan
hænge mellem vinduespartier og eksisterende net ophæng. Kan man evt.
finde sponsorer som gerne vil have deres navn på et tæppe?

5:

Møde med Forsamlingshus ang. deres/vores fremtid (SEO), oplæg
fra Jan ang. Fremtidsplaner
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Keld fra Faster Forsamlingshus og Svend Erik har haft møde.
Forsamlingshuset har fået penge til at lave nyt loft, og installere nyt
varmeanlæg. Der er stadig en positiv stemning omkring Forsamlingshuset
og indtil videre kører det videre med div. arrangementer. Det er hensigten
at afholde et nyt møde til efteråret, hvor forskellige emner kan vendes,
fremtidsplaner, evt. vurdering af lejepris mmm. Desuden blev det
diskuteret, hvordan vi kan få gjort alle de offentlige forsamlingssteder i
Astrup + Faster inkl. skolen, gjort mere energivenlige på længere sigt. Jan
vil undersøge dette.
6:

Møde med Forsamlingshus, Menighedsråd og Aktiv Faster, ang.
arrangement 23. okt. med kirkekoncert (SEO, Helle og Helle)
Der bliver mulighed for fællesspisning før koncerten. Menyen er vedtaget,
og billetprisen vil blive 250 kr. for mad + koncert. Det vil også være
muligt kun at deltage i den ene del. Billetsalg vil starte torsdag den 24.
september i Aktivitetshuset. Helle B. tager kontakt til at få lavet plakater.

7:

Ejstrup fiskesøen ang. situationen lige nu (Per, Jørgen, SEO)
Der er nu installeret mobile pay. God sæson indtil videre, på trods af
oversvømmelse. Der er blevet ryddet godt op i de væltede træer.

8:

Gave til Bande banen (SEO)
Multibane-gruppen er bekendt med, at Aktiv Faster gerne vil give en lille
ting til banen. Kunne evt. være en måltavle.

9:

Ang. rengøring i naturen, og en gave til vinderen (Mads, SEO)
Der er blevet samlet store mængder skral i vores sogn, siden Faster Skole
startede på opgaven i foråret. Stafetten har været på 5 forskellige veje,
nogle steder har den holdt en lidt for længe pause. Der blev udtrukket en
vinder, som vil modtage et gavekort til Min Købmand, med formålet at
holde en grill-gadefest.

10:

Hotel grunden, når vi overtager hvad gør vi så, måske nedsætte en
gruppe (SEO)
Kommunen er skyld i en del forvirring omkring grundens størrelse. Først
var den omkring 1700 m2, siden blev den opmålt til 2500 m2! Der er faste
afgifter på grunden. Måske er grunden overdraget inden vi mødes til
næste bestyrelsesmøde. Niels vil sprøjte for ukrudt på fortovet, og Per
samt Svend Erik vil klippe hækken.
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11:

Forslag; skal lejere af huset være aktivt i en ’bande’ for at imødegå
at udefra kommende ’udnytter’ billige lokaler?? Et forslag fra en
person fra byen
Dette forslag blev ikke vedtaget. Det er svært at sige nej til nogen, og ind
i mellem svært at gennemskue hvem der lejer huset. Så længe alle
behandler huset med respekt og rydder pænt op, er det kun fint at det
bliver brugt.

12:

Status på opgradering af hjemmesiden (SEO)
Fungerer godt, der mangler lidt finjusteringer. Pt vides det ikke helt,
hvornår der bliver skiftet over.

13:

EVT, bosætning/ tilflyttere?, Arnborg, hjertestarter faster, møde
’’Naturens Rige’’
Naturens Rige var ikke den store nyhed. Der kom ca 35 til mødet i Astrup
den 9. juni. Vi vil modtage en plakat, med de forskellige forslag som kom
frem.
Forsamlingshuset har søgt penge hos Tryg til en hjertestarter.
Frivilligfest den 4. el 5. september. Helga mente at det musikalske indslag
fra sidst vil blive gentaget. Elsebeth Jansen vil gerne hjælpe ved maden.
Borde-bænke sæt foran Aktivitetshuset skal have olie. Helle B. laver
ansøgning til VERDE hos Kommunen. Husk, de vil gerne have kaffe!
Meningsrådet har et forslag i gang, om en stor samlet indsamling i sognet.
Dette hører vi mere om senere. Men umiddelbart er stemningen, at vi har
gang i mange indsamlinger allerede.
Niels tager til Fyraftensmøde i Videbæk.
Jørgen foreslog en fællesspisning- og koncert aften i Aktivitetshuset, med
mad fra Westergårds Hotel. Det blev lagt fast at sidst i januar vil være et
fint tidspunkt.
Niels bestiller 10 ekstra nøgler til Aktivitetshuset.

