Aktiv Faster

Referat fra bestyrelsesmøde i Aktiv Faster d. 15. juni kl. 19.00
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat fra sidste møde blev godkendt.
2. Ejstrupsøerne – fremtiden for fiskesøen. v/Lisbet Laursen
Der blev henvist til en artikel i sognebladet om, at der er problemer med at pengekassen
ved Ejstrupsøerne bliver brudt op.
Bestyrelsen besluttede sig for, at påtage sig arbejdet med at køre det videre.
Salget af fiskekort kan stadig foregå hos købmanden, men suppleres med en sms løsning +
efterfølgende betaling. Jørgen Madsen og Søren arbejder videre med det og udfærdigelse
at et skilt.
3. Cykelstiprojektet mellem Astrup og Kjelstrup. V. Lillian
Der er afholdt et indledende møde/idé møde og et møde med indlæg af Christian
Anneberg, Tistrup. Jørgen Madsen arbejder på at få Ole Kamp og embedsmænd på
ekskursion til Tistrup-Horne, for at se deres meget billige alternativ. Når der foreligger
mere, forventes der at blive indkaldt til et borgermøde.
4. Helhedsplaner for 2-3 landsbyer i Rgk.Skj. Kommune. Fasters bidrag. v/Jørgen
Det forventes at vi lægger fokus på ”byfornyelsen” samt planerne ved Ejstrup Søerne.
5. Kursusdag på Hovborg. Kort referat. v/Lillian.
En kursusdag, der gav Helga og Lilian mange tanker og idéer: Skal vi have gang i et ”nyt”
fremtidsværksted? Skal vi markere en tilflytning til sognet med fx en kurv, gratis
medlemskab af forening el. lign? Hvad kan vi gøre, for at profilere Faster og Astrup endnu
mere? Et nyt fremtidsværksted diskuteres på næste møde.
6. Gavepolitik fra Aktiv Faster. v/Helga
Pga. manglende gaveregulativ for Aktiv Faster blev det bestemt:
- Aktiv Faster udviser opmærksomhed til institutioner/foreningers receptioner mv. – dvs.
udelukkende aktiviteter i frivilligt regi (foreninger og klubber). Der gives som udgangspunkt
ikke gaver til private.
7. Årets Landsby. Invitation fra Landsforeningen af Landsbysamfund.
Bestyrelsen ønsker at vi sender en ansøgning. Lilian kontakter Merete Bilberg, der har lovet
at hjælpe med at få lavet en ansøgning.
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8. Status på diverse små tiltag. (Klaver, skilte, hjørnebeklædning, ophæng til bowls,
askebægre, dørstopper, chikane til stier og Musik til grillfest)
* Klaver: Helga kontakter Jette, for at få det tilbage
* Skilte: Skilt ved aktivitetshuset – Jørgen Madsen kontakter Inger Marie for nærmere
aftale.
* Chikaner: Ernst og Per/Vedligeholdelsesudvalget ser på det og får dem sat fast.
* Hjørnebeklædning: Er ordnet
* Ophæng til Bowls: Afventer afklaring på, om der kommet ét spil mere
* Musik: se pkt. 13
* Askebægre: Per/Jørgen/Vedligeholdelsesudvalget ser på det
9. Opvaskemaskinen – alternativ placering v/Helga
Forslag om, at opvaskemaskinen flyttes. Jørgen Madsen tager kontakt til Anne Kristine og
Jan for at høre til ønsker og muligheder, og indhenter tilbud.
10. Opfølgning på: Grundlovsarrangement,
Der er stemning for, at arrangementet gentages næste år. Jørgen Madsen bestiller
musikken. Overvejelser omkring den fysiske placering drøftes på årsmødet.
11. ”Spærre-net” mod øst i hallen. Pris kr. 5.800,-.
Jørgen Hindhede bestiller nettet.
12. Kaffemaskine: Der er ønske om en alternativ kaffemaskine til Aktivitetshuset.
Jørgen Madsen drøfter alternativer med Inger Marie.
13. Forslag om at erstatte grill-festen med ”Frivillig Fredag” i Skjern Kulturcenter
d. 30. september:
Der er stemning for at afprøve muligheden. Helga kontakter banderne med info.
14. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 1. september 2011 kl. 19.00. Ernst sørger for
kaffe og brød.
15. Evt.
Fremgangsmåde for valg til bestyrelsen på årsmøderne:
Fremgangsmåden for valg til bestyrelsen blev drøftet - herunder valg af
bestyrelsesmedlemmer fra repræsentantskabet. Bestyrelsen henstiller til, at foreningerne
er opmærksomme på, at man som medlem af repræsentantskabet er valgbar til
bestyrelsen i Aktiv Faster, og at der er en god mulighed for, at blive valgt.
Punkter til næste møde:
* Genoptagelse af fremtidsværksted/profilering/forsat udvikling af Faster og Astrup?
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