Aktiv Faster

Referat fra årsmødet i Aktiv Faster onsdag d. 11. marts 2015 kl.
19.00
Ca. 35 deltog i årsmødet.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Kristian Ahle blev valgt. Mødet skulle afholdes i februar, men deltagerne
accepterede gyldigheden. Indkaldelsen er annonceret i "Ugeposten Skjern", på
hjemmesiden faster-Astrup.dk samt på mail til repræsentantskabsmedlemmer og
bestyrelsesmedlemmer. Senere på aftenen blev det korrigeret jf vedtægterne af 2010,
hvoraf det fremgår, at årsmødet skal holdes senest ultimo marts, hvorfor det er ok.
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Her 10 år efter Aktiv Faster så dagens lys, er det også tidspunktet at kaste et blik tilbage og
evaluere på hvordan gik det så. Stor ros til de personer, der var så forudseende at man
tænkte stort, at vi blev et. At sammensætningen i Aktiv Faster skulle være et sammensæt af
repræsentantskabsmedlemsforeninger, og borger valgte. Det fungerer godt og giver os gode
forudsætninger, for at være der, når der er behov for det. At vi sammen kan tage initiativ til
nye projekter til områdets bedste.
Huset er stadig i god behold. Behovet er synligt, der er næsten altid en eller anden form for
aktivitet, og man ser hvordan man i fællesskab hjælper hinanden med at få de forskellige
arrangementer til at fungere, samt at der ofte bliver afholdt møder af forskelligt art. Vi skal
opfordre alle til at holde deres møder i huset. Brug det - og det er altid et godt syn, at se
der altid sidder nogen og bruger mødelokalerne. Når vi kommer ud til andre lokalsamfund,
er det jo ofte også i nye bygninger som denne her. De er virkelig også flotte, indbydende og
funktionelle, og mange af de ideer og tanker der blev gjort hos os, er senere blevet kopieret
mange andre steder. Vi lærer af hinanden, hvilket også styrker samarbejdet på tværs af
sognegrænser. Vi ser når vi kommer rundt, at det jo ofte er ’’Tordenskjolds’’ soldater, men at
de brænder for nyt, og at de er positive eller står sammen, når det spidser til
Hotelgrunden:
Hele 2014 har hotel grunden ligget stille hen. Vi fik planeret, og tilsået grunden her i
sommers, og senere skulle vi til at vedligeholde græsset, selv om det rent teknisk er
kommunens grund. Vi står over for at skulle overtage grunden, hvis ikke kommunen kunne
finde en anden afvikling af grunden (salg). Vi har prøvet, om vi kunne handle / bytte med
parkeringspladsen/vendepladsen over for - en grund som vi teoretisk set også ejer. Henning
Kristensen (by fornyelses udvalget) har været særdeles aktiv omkring grunden, har kontaktet
flere interessante bygherrer med henblik på opførelse af boliger/ældre boliger. Vi har følt,
at der måske var flere, der var interesseret i at bo der, men når det kom til bygherrerne, var
det ofte den finansielle baggrund, der satte en stopper for det. Derfor har det indtil videre
ikke lykkes os, at komme videre med opgaven. Vi kommer nok til her i 2015 at overtage
grunden som aftalt til det beløb som blev fastsat i 2013 nemlig 175.000 kr. Vi må så sige, at
Aktiv Fasters kasse er tom, men at vi i stedet ejer en grund - forhåbentlig med salg for øje,
så vi bl.a. kan få nogle af pengene tilbage, men også at hvis der bliver bygget, kommer det
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området til gode. Vi kommer til at arbejde meget med det i år, og forhåbentlig får vi
sammensat et udvalg, som gerne vil arbejde i det.
Cykelstier:
Cykelstier var også et af de store et af de store punkter fra fremtidsværkstedet i forår 2014.
Derfor blev der truffet beslutning om, at VE midlerne fra Ejstrup skulle søges og gå til
etablering af cykelstier. Vi fik etableret kontakt til Fiskbæk, Nr. Vium og Videbæk hvor vi fik
drøftet en fremtidsplan om, at vi på et tidspunkt skal have forbundet området med
cykelstier. Vi ønsker det engang vil være muligt at cykle fra Videbæk til Skjern, samt at der
er cykelsti ud til Nr. Vium mejeri som virkelig er en af områdets store arbejdspladser. Vi blev
enige om, at vi i Aktiv Faster skulle søge alle pengene, da det ellers ville blive til for lidt, og
ved en samtale med nogle af vore egne lokale foreninger, kom vi frem til, at Aktiv Faster
skulle søge alle pengene. Vi søgte alle midlerne og her i sensommeren fik vi besked om, at
indstillingsudvalget og byrådet i RKSK havde forhåndsgodkendt ansøgningen på de godt kr.
712.000,-.
Arbejdet gik i gang og første strækning var at etablere en strækning fra Astrup og ud til
Lundgårdvej. Det bliver ud fra de samme principper, som den første sti mellem Astrup og
Granlyvej. Det blev på baggrund af den specielle ordning om, at lodsejerne skal give jorden
til projektet. Vi startede op med lodsejermøder i efteråret, hvor Borrisvej også var en del af
projektet. Det blev hurtigt besluttet at strækningen Astrup-Lundgårdsvej kunne gå i gang. Vi
snakker om en 2m bred sti med en belægning af asfalt ud til Hostedhøj og resten af
strækningen med stenmel. Fundamentet er lavet således, at hvis det bliver muligt, at der
engang kan komme asfalt lige oven over. Det er vigtig at bemærke, at det er et projekt, som
kommunen ikke har del i. Modsat er de selvfølgelig orienteret, og vi har da også haft møder
med dem, og har kunnet trække lidt på deres ekspertise.
Her i 2015 skrider arbejdet rigtig godt fremad. Som en start, er der blevet lavet 450m sti fra
Granlyvej ned mod Kjelstrupvej for et rest beløb på kr. 140.000,- som kun kunne bruges der.
Der har været licitation på strækningen Astrup – Lundgårdsvej og fra Astrup ned til
Meldgårds vej. Senere har der også været lokale sponsorer, så strækningen bliver helt ned til
’svinget’. Her taler vi om en sti af stenmel på 1,5m. Kontrakten med entreprenøren er på
plads, og der er også arbejdet med strækningen fra Lundgårdsvej og over til Hedevangs vej i
Fiskbæk. Der er dog ikke noget konkret endnu, og der er heller ikke flere penge. Vi er meget
optimistiske og tror på projektet. Det er dog blevet udsat lidt, og der bliver lige nu arbejdet
politisk på det, så det hele kan komme på plads. Det har vi stor tiltro til, og håber på, at
arbejdet kan gå i gang senere på året.
Vi har et godt projekt, og med de mange kræfter der er lagt i det og den store velvilje der er
især blandt lodsejerne, så synes vi, at vi fortjener det, og derudover vil det give området et
løft.
Velkomstpakker:
Som et fast punkt på dagsordenen på vore bestyrelsesmøder, snakker vi velkomstpakker. Vi
prøver i fællesskab at finde frem til, om der er kommet nye tilflyttere til vores område nogen gange også i samråd med skolen, som også har stor tilknytning til tilflyttere, hvis der
er børn inde i billedet. Vi hører meget gerne fra andre, hvis der skulle være nogen, der er
flyttet til sognet. Vi møder gerne op med en velkomstpakke som består, af en masse lokale
tilbud fra både erhvervsdrivende, foreninger - en masse gode tilbud som de gerne må
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benytte sig af, for på den måde at byde velkommen. Mæglerne i Skjern folderen/ mappen til
at give ud af i tilfælde af interesse for køb osv. Vi har i år uddelt (17) hæfter, men hører dog
også at der er nogle lokale indbyggere, som ikke vidste vi havde dette tiltag. Når vi er ude til
møder, er det en speciel god ting at kunne vise og foreslå andre sogne, når man taler om
tilflytning, endvidere kan man på vores hjemmeside også der komme i kontakt med vores
velkomst folder, lokalguider og netværksdannelser.
Mejeriet:
Mejeriet kom frem til den status, at deres fremtid skulle sikres bedre økonomisk, for ellers
ville regnskabet om få år blive negativt og en evt. konkurs kunne komme på tale. Derfor kom
de rettidigt ud og holdt et borgermøde - lagde kortene på bordet, og kom med en model
hvor foreninger/borgere kunne lave en låne aftale. De skulle stå med et beløb på omkring de
900.000 kr. hvorefter de kunne få eftergivet en stor del at restgælden. Vi i Aktiv Faster tog i
mod projektet, og på et særskilt bestyrelses møde diskuterede vi vores syn og forhold til
mejeriet. Vi er klar over at mejeriets bestyrelse har gjort et stort og flot stykke arbejde. Vi
vidste alle, at der skulle nogle reguleringer til, for ellers ville det ikke kunne gå. Vi ser
mejeriet som et stort ”AKTIV” for vores område, og vi tror på projektet og ser frem til, at
der også fremover vil være stor aktivitet der omme. Vi vil gerne være en samarbejdspartner
til mejeriet, i forskellige arrangements øjemed. Med de sorte briller på, kunne fremtiden
for området blive ganske dystert, og måske også et stort problem for Aktiv Faster. Det var
med alle følelser og argumenter, at vi i bestyrelsen blev enige om, at låne mejeriet 100.000
kr. - et lån, vi tog fra huset af (Jørgen H. kommer ind på det senere). Efterfølgende kunne vi
se, at der generelt var stor opbakning til Mejeriet i sognet, så vi glæder os over, at det
kunne lykkes.
Arrangementer:
I samarbejde med forsamlingshuset, menighedsrådet og spejderne, er vi medvirkende til
flere arrangementer i løbet af Året.
Fælles for dem alle er en pæn og tilfredsstillende tilslutning.
Nytårskoncerten, som bliver holdt her i huset, samler mange, og vi ser også en stigende
interesse udefra. Fastelavnsfesten, hvor der startes med gudstjeneste, og derefter
tøndeslagning og katte konger. Juletræstænding hvor vi starter i kirken, tænder juletræet i
Faster, og spiser i forsamlingshuset. Det er de arrangementer, vi samarbejder med de andre
foreninger med. Derudover holdt vi Grundlovsfest, hvor vi også i 2014 markerede 10 året for
huset. Senere holdt vi frivilligfesten for banderne.
Der kommer nogen små ændringer i 2015. Vi har besluttet at springe grundlovsfesten over i
år, fordi der var flere omstændigheder der gjorde udfaldet. Vi kommer måske tilbage igen
næste år. Som erstatning for det, kan vi allerede begynde at annoncere for et andet og nyt
arrangement som er i støbeskeen. Det er sidst i oktober, hvor der er fællesspisning i
forsamlingshuset og efterfulgt af en kirkekoncert (Lene Siel). Måske kommer der også noget
nyt i foråret. Vi synes der skal være lidt af hvert, og vi er især glade for at kunne invitere til
frivilligfest (bandefest), hvor vi prøver på, at betale lidt tilbage, for det store stykke
arbejde, der bliver gjort. De godt 90 frivillige fik i 2014 fik en T-shirt, som er med til ar
markere ”Jeg er frivillig. Jeg gør en indsats. Jeg vil gerne yde noget, og det er bare rart at
kunne være med til at gøre en forskel. ”
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Hjemmesiden
En gruppe på fem - seks personer sidder og passer vores hjemmeside. De retter til, tager
imod henvendelser, er ”help desk” hvis noget går galt. De sidder som filter og holder lidt øje
med hvad der bliver lagt ind. Vi står over for en opgradering af hjemmesiden - dels for, at vi
stadig kan få back up af vores system. Dels som med alt andet it vil vi ellers komme bagud.
Vi er også enige om, at vi har en god og meget godt fungerende hjemmeside, og mest af alt
den er anvendelig for alle. Man kan selv lægge nyheder og arrangementer ind, benytte sig af
køb og salg osv. Vi vil ikke røre ved selve udseendet, men sørge for, at vi også fremover har
en god hjemmeside. Hvis hjemmesiden i en periode i foråret ikke virker helt efter hensigten,
er det muligvis pga. omlægningen.
Skolen / FBG
Som en god partner har vi skolen, hvor vi nyder godt af hinanden, og også at vi som en slags
samarbejdspartner måske kan være en støtte. Vi skal gerne have skolen til at bestå også 5
-10 år frem, og gerne mere. Der sker meget, og det kræver at der er elever nok. Vi kan
måske være en led i den retning ang. bosætning og tilflyttere -altså se, om vi kan få gang i
noget byggeri, hvilket kan give flere tilflyttere, og derigennem måske også børn til skolen. Vi
kan hjælpe med, at vores område er attraktiv at flytte til, og det er vi, når vi har gode
forhold, cykelstier, et aktivt foreningsliv, en fungerende købmandsbutik, et mejeri med
måske flere arbejdspladser.
Det er glædeligt, når FBG her til foråret får deres nye bandebane i gang. Vi kan så igen sige,
at det er et løft for området, og på den måde får vi alle noget godt ud af det.
Aktivitetshuset
Vi overvejede at få foretaget et energi-tjek på huset. Da sådan et tjek ville koste kr. 15.000
så den udgift skulle vi afholde, hvor vi så efterfølgende vurderede at det også ville komme
investeringstiltag som vi måske pt ikke har overskud, Derfor vurderede vi, at det kunne vi
spare, og så hellere selvfølgelig vedligeholde i tide og passe på huset. Vi laver her i foråret
et depotrum mere i spejderlokalet, som pt ikke har det store behov for rummet, hvis de
stadig har loftet som opbevaringsrum. Vi kunne så få nogen af de ting, som ikke bliver
benyttet så tit derind at stå. I foreningslokalet er der lige kommet lås på skabene, så de
forskellige foreninger kan opbevare deres ting i fred og ro.
Arkivet
Arkivet som senere i aften aflægger deres beretning, har deres arbejde i foreningslokalet og
så deres depot. Det er deres store ønske, at der bliver efterspurgt på deres arbejde, og at
man gerne må besøge dem, når de arbejder. Vi kan jo konstant se, at de har en
billedudstilling på byens torv, som bliver flittigt besøgt.
Fremtid
Der er altid opgaver at tage fat på. Ud fra fremtidsværkstedet (forår 2014), kan vi bare
trække en opgave, når vi synes vi har tiden eller resurserne til det. Vi arbejder også på, at vi
kan få mange uden for bestyrelsen, til at deltage i aktuelle projekter, men også at vi ved,
der hver gang skal penge til, og vi skal være dygtige til at være med, når der er chancer for
at søge tilskud og støtte hos fonde og lign.
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Go on penge
Aktiv faster har også den opgave, at forvalte sponsorpengene, som GO ON giver for
benzinsalget i byen. Vi har i efteråret bevilget et beløb til badmintonklubben, og der er
flere penge, som foreninger og andre, har mulighed for at søge, hvis man står med et
’mindre’ projekt, som mangler penge.
Andre aktiviteter, som vi har været medvirkende i:
Efter stormen ”Bodils” hærgen i december 2013 fik vi ryddet op ved Ejstrupsøerne. Der var
væltet flere træer, så stierne skulle gøres farbare igen. Derudover vedligeholder vi fiskesøen
der ude, og der er etableret drikkevand og toiletbygning.
I januar 2014 fik vi massiv medieomtale pga en undersøgelse fra SDU, hvor Jørgen Madsen
havde udtalt sig. Det blev bl.a. bragt i radioens P4 midt vest, Dagbladet og ministeriet for
by, bolig og landdistrikter.
2014 blev også året, hvor RKSK søsatte et projekt med ”Landsbypedeller”, som man kan bede
om at hjælpe til, med en defineret engangsopgave. Så vidt vides, har vi benyttet os af
ordningen en enkelt gang.
LAG-strukturen blev også ændret i 2014, hvor de fremover kommer til at dække både RKSK
og Lemvig kommune. Pengene er til sammen det samme som før, men nu kan der søges til
lidt større projekter/beløb.
Sidst men ikke mindst vil jeg nævne et af årets helt store tilløbsstykker, som vi arrangerer
sammen med FBG. Det er fællesspisningen, hvor vi i efteråret var samlet 150 børn og voksne
til spisning. Vi var desværre nødt til at sætte en grænse ved de 150 deltagere bl.a. pga.
kapaciteten i køkkenet. Det er en rigtig dejlig aften, som vi nok også fremover vil bruge til
at informere lidt om, hvad der sker i lokalområdet.
3. Repræsentantskabets godkendelse af den reviderede årsrapport, budget for det
kommende år, disponering af årets resultat og fastsættelse af kontingenter.
Repræsentantskabet godkendte regnskab og budget. Årets overskud blev vedtaget at
skulle indsættes på konto/indgå som grundlag for fremtidige aktiviteter. Kontingentet
blev fastholdt.
4. Indkomne forslag. Ingen.
5. Medlemsforeningernes valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. (På valg er:
Jørgen Hindhede (modtager genvalg) Niels Lund (modtager genvalg) og Carl Lodahl (modtager
ikke genvalg). Valgt i 2014 blev: Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen og Helga Hansen. I
2015 blev Jørgen Hindhede, Niels Lund og Helle Bilberg valgt. Brian Holk blev suppleant for
ét år.
6. Personlige medlemmers valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. (På valg er:
Helle Andersen (modtager genvalg), Kristian Pedersen (modtager ikke genvalg) og Lilian
Nørgård Pedersen (modtager ikke genvalg). Valgt i 2014 blev: Dorthe Olesen og Birgit
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Laursen). I 2015 blev Helle Andersen, Per Kaasgaard og Jan Vestergaard valgt. Brian Holk blev
suppleant for ét år.
7. Valg af revisor, 1 ulige år og 1 lige år. På valg er Bente Kaasgaard (modtager genvalg). I
2014 blev Margit Tanderup Kristensen valgt. Bente Kaasgaard blev genvalgt
8. Eventuelt.
Lokalarkivets beretning: Året for lokalarkivet har været meget stille og roligt. Der har i
lighed med tidligere været fire udstillinger og der sendes et udvalgt billede til hver nummer
af "Sognet rundt". Arkivet har valgt dette for at synliggøre deres arbejde, samt vække
interesse for sognets historie. Arkivet er ved at opbygge et system over sognets gårde. De
ønsker at beskrive ejerforhold, gamle billeder, kopier af skøder mv. og er taknemmelige for
alt, de må få lov til at kopiere.
Arkivets åbningstid er som altid 1. mandag i hver måned fra kl. 14-16, og der er åbent for at
se billeder, og få en snak.
I foråret arrangerer vi i samarbejde med menighedsrådet en kirkegårdsvandring mandag d.
11. Maj kl. 18.30.
Udvalget er: Poul Holm, Johannes Aagaard, Niels Bakmann, Ester Larsen, Kristian Jakobsen. I
år er Johannes Aagaard og Ester Larsen på valg. Begge vil gerne tage et par år mere. Niels
Bakmann ønsker at udtræde i år, og erstattes af Svend Aage Kristensen (for ét år).
Ester Romeo er ekstern kontakt, der hjælper med at få lagt arkivalierne i Arkibas.
Regnskabet for 2014 viser indtægter for kr 3.818,00 og udgifter for kr 2.920,24 så årets
resultat bliver et overskud på kr 897,76. Årets overskud bliver tillagt egenkapitalen, så den
ultimo 2014 udgør kr 18.412,74.
Ester Romeo orienterede om Lokalarkivets hjemmeside, hvor der er links til bla. "Danmark
set fra luften", begravede på Faster Kirkegård (dog ikke nyere end 10 år gamle), historisk
atlas, hvor de har lagt Faster Kirke ind. "Arkibas" er blevet en del af det landsdækkende
arkiv (arkiv.dk). Hvis man her laver en avanceret søgning, kan man søge direkte på Faster
Sognearkiv.
Efterfølgende forslag og diskussion af relevante emner.
Her kom Keld Jensen (formand for Faster Forsamlingshus) med et oplæg til diskussion om
hvilke ønsker, tanker og forventninger, der er til forsamlingshuset. Der skal indenfor de
næste år investeres ca. kr. 200.000,- i en ny kedel og Troldtex-plader til loftet. Dette er
større investeringer, så bestyrelsen for forsamlingshuset ønskede at høre, tanker og
holdninger til dette. Der blev drøftet hvad alternativet er (private gildesale, både på
fjorden, ferie sydpå osv.). En mulighed er først at få gen-defineret, hvad behovet er. Hvis
det i stedet skulle være ifbm Aktivitetshuset kræver det et større køkken og lokalerne skal
alternativt udbygges. Forslaget blev, at bestyrelsen for forsamlingshuset og bestyrelsen for
Aktiv Faster sammen drøfter mulighederne.
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