Aktiv Faster

Referat fra årsmøde I Aktiv Faster d. 12. marts 2014 kl. 19.00.
Formand Jørgen Madsen bød velkommen.
Valg af dirigent: Kristian Ahle (KA)
Valg af stemmetællere: Jan Vestergaard og Per Hindhede.
Lilian Nørgård Pedersen var referent.
KA konstaterede at årsmødet var lovligt varslet – både gennem dagspressen og repræsentantskabet og
bestyrelsen har modtaget indkaldelserne personligt via mails.
Formandens beretning:
Velkomstpakker - uddelt ca 50 gennem to år. Til både købere og lejere. Knapt så meget run på "lokalguiderne" men godt i dagspressen
"Lageret slipper op om to år - og foreninger står i kø for at komme med.
Hjertestarteren er blevet flyttet ud takket være et sponsorat fra Vestjylland Forsikring.
Cykelstien: To års forarbejde blev afsluttet i efteråret. Projektet kom i hus takket være stor velvilje fra lodsejerne.
Projektet gav 140.000 i overskud. Da projektet blev udlagt som en sti til Kjelstrup krydset arbejdes der videre med
en forlængelse, så det bliver en grussti lidt længere syd på. Derudover er 75.000 af de bevilligede 300.000 søgt
omfordelt til energirenovering af forsamlingshuset.
Ejstrupsøerne: Madpakkehuset er indviet og den blev indviet med stor aktivitet d. 12. maj. Søerne er et godt
tilbud og dejligt at aktivitetsniveauet der ude bliver øget.
Mindre muntre sager: Lakskaden i Aktivitetshuset. Ingen havde forestillet sig det kunne gå så galt (skyldes der er
brugt en lak, der er mere miljøvenlig). Kommunen blev søgt om råd, og de kendte til lignende sager, der var tabt.
Derfor accepterede vi dette, og den rutinemæssige renovering er dermed blevet udskudt. Derudover blev en
tidligere skade også repareret i samme omgang. Alt blev lavet for netto kr. 35.000-40.000. Vi forsøger at vilkår for
brugen af salen kommer med ifbm. bookning på hjemmesiden - som en ”tjeck-boks” hvor man accepterer vilkår
for brugen af huset.
Hotelgrunden: Der sås græs i foråret - og vil gerne videre med at få bygget boliger der henne. Vi mangler en
finansieringskilde. På fremtidsværkstedet var der mange inspirerende forslag: kunne det opdeles i mange små
projekter/etaper, omvendt forældrekøb osv. Er der opbakning til en fond med indskud af friværdi til sikkerhed?
Små investeringer: Der er opsat et lærred i mødelokalet sponsoreret af Faster Andelskasse. Desuden er der købt
ny projektor og lydanlægget er blevet opdateret. Der blev desuden givet et pænt tilskud til skolens legeplads og
multibane, der etableres snarrest.
Sædvanlige arrangementer igennem året: Nytårskoncert, fastelavnsfest, grundlovsarrangement, Sct. Hans, fest
for banderne, juletræstænding, og de seneste to år fællesspisning. Det er vores indtryk, at der er behov for disse
arrangementer, men vi hører gerne, hvis der skal nytænkning til.
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Vi har det sidste år brugt kr. 10.000 på konsulentbistand til at søge midler til udvikling af et samarbejdsprojekt
med Borris, Bølling og Stauning. Der er søgt tre steder – bl.a. RealDania, Ministeriet for by, bolig og landdistrikters
landdistriktspulje. To afslag foreligger. Fire landsbyer på Mors har fået penge til lignende samarbejde, så vi har
været tæt på. Tanken er også at der udvikles en ”Bedre byggeskik 2.0” – hvordan skal en moderne landsbybolig se
ud i 2013-udgaven af bedre byggeskik?
Ønskeliste drøftes efter kaffen - bl.a VE-midler i Ejstrup. Der har der været ønske om et nyt el-klaver, ribber i
salen, energioptimering af Aktivitetshuset.
Poul Junge blev præsenteret: Han forklarede, at der er en sponsoraftale med Go' On. Tankanlægget er forpagtet
ud til Go' On Gruppen. Priserne er sænket ifht. tidligere. Sponsoraftalen er fortsat med AF som modtager. Fra april
– nytår er der kommet sponsorat på kr. 10.327,20. Brændstofsalget stiger støt der omme. Forhåbningen er, at så
mange som muligt får deres eget Go On-kort, når ny kortudbyder er på plads til sommer – det giver en større
andel sponsorkorner pr. solgte liter brændstof.
Præsentation af bestyrelsen: Dorthe Olesen, Birgit Laursen, Helle Andersen: I er alle en stor hjælp ved
arrangementer, fællesspisning, møder og forplejning. Sammen med den store skare af serveringsfolk er de med til
at give et pænt overskud på kioskkontoen.
Lilian Nørgård Pedersen og Helga Hansen: Lilian er sekretær, projektudvikler, foundraiser, tovholder. Helga:
altmulig-kvinde, pc-underviser, uddeling af velkomstpakker, juletræstænding og nytårskoncert.
Carl Lodahl, Kristian Pedersen og Svend Erik Olesen: De udgør naturgruppen, arbejder med videreudvikling af
området ved Ejstrupsøerne, mekanik, flagstænger, indendørs vedligehold osv.
Jørgen Hindhede og Niels Lund: Jørgen er kasserer, står for fiskesøen. Niels står for bookning af Aktivitetshuset,
hjemmesiden, sørger for juletræer sammen med Svend Vestergaard og Ernst Kristensen (red: hvem var det
præcist?).
Kristian Ahle: God sparring til det politiske - en god inspirationskilde.
Skoleleder: Meget spændende. Vi er super lykkelige over, at man fortsat tænker skole som en institution der også
sikrer drift, engagement og vækst i hele lokalområdet.
Godt der ikke er mange trælse historier i avisen som fx møller, solceller, biogasanlæg, minkfarme og lign.
Tak til banderne, bestyrelsen mv.
KA: Der er pt. mangel på boliger i Astrup by.
Regnskaber og status:
Regnskab og status for Aktivitetshuset v/Jørgen Hindhede: Regnskabet er blevet gennemgået af Bente Kaasgaard
og Margit Kristensen. Resultatet blev et lille underskud på kr. 715,96,- når der er afdraget 48.250 kr. på lånet til
kommunen. Egenkapitalen er dermed forbedret fra kr. -186.776,98 (2012) til kr. -139.242,94 (2013).
Gennemgang af regnskab og status for Aktiv Faster v/Jørgen Hindhede. Regnskabet er blevet gennemgået af
Bente Kaasgaard og Margit Kristensen. Resultatet blev et overskud på kr. 11.177,91. Egenkapitalen er forbedret
fra kr. 166.019,97 (2012) til kr. 175.307,20 (2013). Jørgen Madsen gør opmærksom på, at der i 2014 må påregnes
betaling af kr. 175.000 for hotelgrunden – med mindre pengene findes på anden måde. I den forbindelse kom der
forslag om, at busholdepladsen kunne indgå i handlen (ejes i dag af AF) hvorved beløbet blev mindre?
Jørgen Madsen:
Henvisning til en undersøgelse: "vejkantsbyer”, som ikke vil kunne bestå i fremtiden - det skal vi undgå i både
Faster og Astrup! Sagen omkring nedrivning af bungalow i Faster er genoptaget af kommunen.
Forslag fra de fremmødte:
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* Trafikanterne kører for hurtigt gennem byerne. Kan der laves noget alternativt der tænkes ind ifbm
Hotelgrunden? Skal betjentene kontaktes for at lave razzia? Alternative fartmålere?
AF ville ikke udpege et fodgængerfelt, der skulle sløjfes - derfor er der ikke etableret ét ved købmanden. Er det
muligt at etablere bump? Der er et ønske om øget fokus på trafiksikkerhed når ARLA udvider - hvordan sikrer vi os
bedst fremover til den øgede trafikmængde? Der er bred enighed om, at det er godt der er erhverv i lokalområdet
– men hvordan får vi det hele til at gå op?
* Kan Hotelgrunden bruges til etablering af en rundkørsel som også virker som fartdæmper?
* Skal rundkørslen ved 5-vejen friskes op? Kan man udskrive en konkurrence/udsmykning?
* Cykelstien i Faster: Der er stadig forundring over det sikkerhedsmæssige i, at der ikke er decideret cykelsti
igennem byen. Trafikanterne kører for hurtigt. Den nuværende løsning er den, som kommunen fandt mest
sikker…
* Bommene ved stierne i Astrup: De er i dårlig fatning/åbne. Kristian vil gå videre med det til Vej og Park.
KA: Godkendelse af beretning og regnskaber: Beretningen og regnskaberne er godkendt.
Lokalarkivet:
Beretning v/ Jørgen Madsen (Lokalarkivet var forhindret i at deltage). De fortsætter det spændende arbejde og
der er nok af materiale at arbejde med. De har været nødt til at investere i nyt arkivskab, da ét var gået i baglås –
dette kan også ses i regnskabet. Regnskab v/Jørgen Hindhede: Har givet et mindre underskud for 2013 grundet
indkøbet af nyt arkivskab. Egenkapitalen er dog stadig positiv.
Husk de meget gerne vil have besøg første mandag i måneden fra kl. 14.00 - 16.00.
KA: Foreningsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
Nuværende: Jørgen Madsen (genopstiller ikke), Svend Erik Olesen (genopstiller) og Helga Hansen (genopstiller). I
forvejen er Jørgen Hindhede, Niels Lund og Carl Lodahl valgt.
Valgt: Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen (nyvalgt) og Helga Hansen. Suppleant for ét år blev: Poul F. Jensen.
Borgervalgte bestyrelsesmedlemmer:
Nuværende: Dorthe Olesen (genopstiller) og Birgit Laursen (genopstiller).
I forvejen er: Helle Andersen, Kristian Pedersen og Lilian Nørgård Pedersen.
Valgt blev: Dorthe Olesen og Birgit Laursen. Suppleant for ét år blev Jan Vestergaard.
Afslutningsvis blev idéerne fra fremtidsværkstedet gennemgået.
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