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Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. dec. Kl. 19.00 i Aktivitetshuset 

 

Dagsorden: 

1: Valg af mødeleder 

    Svend Vestergaard valgt 

2: Godkendelse af dagsorden og referat. 

    Godkendt 

3: Status på jordsalget til Højevej 37. v/Per Hindhede 

    Per orienterede om den aktuelle situation. Jorden sælges for 30 kr. pr kvadratmeter. Per følger  

    op på at grunden ser ordentlig og ryddelig ud, og at der ikke efterfølgende er særlige 

    vedligeholdelsesforpligtigelser efterfølgende. 

4: Aktiv Fasters rolle ift. det videre forløb i projektet ”Smag på Landsbyen” 

Se den medsendte mail fra Bosætningskonsulenterne. Vi har tidligere haft dialog med Anita og Poul 

Jensen om evt. brug af deres sommerhus som en base for at kunne promovere vores lokalområde. v/ 

Jørgen S. Madsen 

Vi ønsker igen at være med i projektet. Svend og Jørgen indgår i et udvalg evt. sammen med 

lærer Allan Broch, der skal lave en film til at lægge på hjemmesiden. Jørgen tager kontakt med 

Anita og Poul vedr. evt. lån af sommerhus nogle dage. IMK spørger Allan. 

5: Ringkøbing – Skjerns nye Landdistriktspolitet for 2011-2014. v/Jørgen 

Hvordan får vi lagt Faster-Astrup ”øverst i bunken” når der skal laves nye lokalplaner/helhedsplaner for 

kommunens landsbyer. 

Jørgen har tidligere kontaktet kommunen vedr. lokalplansforslag. Han tager kontakt på ny vedr. 

nye bygegrunde i Astrup og vedr. seniorboliger. 

6. Aktiv Fasters rolle i forbindelse med Fjorden Rundt. Punktet er sat på i forhold til beslutning fra sidste 

møde. Skal vi opstille flagallé fremover? 

Devils Choise får lov at låne flagstænger og flag, hvis de selv henvender sig og selv sætter 

stænger og flag op. Der bliver tale om ca. 10 stænger og 10 flag. 

7: Foreløbig regnskab for 2010. v/Jørgen Hindhede. 

Jørgen H. gennemgik det foreløbige regnskab, der viser et pænt overskud.  
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Har vi nogle oplagte investeringer-/vedligeholdelsesemner. 

Forslag: Spillet Bowls, klaver, anlægget i Faster. Vi indhenter forslag på årsmødet. 

Vi opfordrer til, at områder/projekter, der ønsker støtte, selv er aktive og tager initiativer for at 

opnå støtte. 

Hvordan skal Aktiv Faster forholde sig til en kommende indsamling  til Faster Andelsmejeri. 

Der var positiv stemning for at støtte med et pænt beløb. Borgerne spørges på årsmødet. 

8: Uddeling af midler fra benzinsalg. Der indsættes 5 øre/l solgt brændstof på en konto som uddeles til 

områdets foreningsliv. Det foreslås at Aktiv Faster oprette en fondsuddelingsudvalg.  

Der nedsættes et lille fondsudvalg. Forslag til  medlemmer indhentes på årsmødet. 

9: Mødeplan for det kommende år. Forslag: BM 1, d. 21 feb. Årsmøde d. 22. marts. BM 2 (konstituering) 

d tirs. D. 12. april. BM3 ons. D. 15.juni. BM4 tors. D. 1. sept.  Alle kl. 19.00  

Ændring af en enkelt dato. 

10: evt.  

11: kaffe/gløck 

Kaffe/brød næste møde: Lisbeth Olesen 

 

 

 

 

 

 

 


