Aktiv Faster

Aktiv Faster bestyrelsesmøde d. 16.02.2015 kl.
19.00 i Aktivitetshuset
Deltagere: Birgit, Helga, Dorthe, Niels, Jørgen, Kristian, Jens, Svend Erik, Lilian.
Fraværende: Carl Lodahl, Mads Broch Eriksen, Kristian Ahle, Helle Andersen.
Dagsorden:

Valg af mødeleder, godkendelse af referat fra sidste gang, samt dagsorden for i
dag. SEO blev mødeleder. Referatet blev godkendt.
1: 'Nytårskur' formanden kommer med et indslag.
Svend Erik kommenterede på sammensætningen af bestyrelsen: Persontyper,
roller, giv plads, vær kreativ, tag ansvar, samarbejde, medindflydelse, sæt dit præg
på fremtiden, hjælp hinanden, fejre vore successer. Husk, at vi gør mange ting
godt, og klap hinanden på skulderen.
2: Velkomst pakke:
Bordet rundt.
Flere emner blev drøftet og uddelegeret.
3: Hotelgrunden (Svend Erik Olesen):
Svend Erik kommer med status.
Grunden blev udbudt til salg og udbudsrunden udløb en uge efter. Vi afventer
stadig nærmere fra kommunen.
4: Cykelstier (Jens Peder Bendtsen og Svend Erik Olesen).
Status på projekterne.
Granlyvej mod syd: Stien er færdig. Kommunen får den målt op, da lodsejerne
afgiver jorden. Vi har vedligeholdelsesforpligtelsen fremover.
Astrup mod nord: Der har været adskillige forhandlinger med lodsejerne. Alle
lodsejere skal have lige forhold. Tre entreprenører afgiver tilbud på to bredder.
Onsdag er der Lodsejermøde (incl Borrisvej), og materialet er klar til underskrift af
lodsejerne. Der er snak om, hvordan Videbækvej kan krydses (antal steder).
Arbejdet forventes at foregå mellem 20/2- 1/4-2015 (oplyst i udbudsmaterialet).
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5: Referat fra mødet "Folkeråd" og mødet med landdistriktrådet (Svend Erik
Olesen/Jørgen Hindhede/Jens Peder Bendtsen og ??):
Folkeråd: der var tale om et møde, hvor der blev "networket" rigtig meget.Uffe
Elbæk kom med et rigtig godt indlæg.
Landdistriktsrådet: også networket
6: Referat fra mødet med skolen/fællesbestyrelsen (Lilian Nørgård Pedersen/Helle
Andersen/Birgit Laursen):
På mødet kom der forskellige emner og idéer frem. Vi skal have drøftet kendskabet
til velkomstpakken. Hvilke muligheder har vi mht yderligere bosætnings?
Velkomstpakken bliver fremhævet i sognet rundt og på årsmødet.
7: Referat fra nytårskoncerten og fastelavn. Arrangering af grundlovsfesten (Helga
Hansen/Dorte Olesen):
Nytårskoncert: God tilslutning. Overskud på ca kr 2.000,- til Aktiv Faster. Ca
halvdelen af gæsterne kom udefra.
Fastelavn: 133 betalende gæster. Det var noget færre end sidste år - usikkert om
det skyldes det var sidste dag i vinterferien. Husk at præsicere i indbydelsen hvad
der betales for (der er én pris uanset om man deltager i tøndeslagningen/kaffen
eller ej). Det skal vi skrive os ud af næste år.
Grundlovsfesten: Hvem skal være taler ved grundlovsfesten? Flere gode emner blev
drøftet (redaktører på Dagbladet, efterskoleforstandere osv). Grundet et større
arrangement i efteråret sammen med kirken, springer vi over den i år.
8: Planlægning af årsmødet:
Aftenens forløb: Regnskab, hvem er på valg? Er der noget, vi skal over for
repræsentantskabet? Hvad plejer vi at gøre?
Lilian laver annonce til Ugeavisen, så det kommer i i næste uge (24/2-2015).
Lilian sender indkaldelse til repræsentantskabet - bemærker, at alle på listen, er
valgbare, og at der kan hentes folk ind "udefra".
@ Emne til drøftelse på aftenen. Aktuelle emner: Hotelgrunden, cykelstier,
forsamlingshuset?
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@ Opdaterer repræsentantskabssliste.
@ Medlemmer på valg
@ Hvem er mulige til at få valgt ind? Der spørges flere, så vi har det afklaret.
@ Lokalarkivets indlæg
9: Diverse:
* Dør til opbevarings rum: Carl har købt døren. Den bliver sat i med hjælp fra
andre.
* Nøgler til skabe: på fredag bestilles nøgler, og der er hjælp til at sætte det i. Der
sættes ikke nøgle i Aktiv Fasters skab.
* Projektoren og lydanlæg i mødelokalet og hallen: lydanlæg: "bankelyde" kan
afhjælpes ved ikke at have mobil i lommen. Vi ønsker en ny projektor, da den
eksisterende er for "grovkornet". Det skrives på ønskelisten.
* Der drypper vand ned på en badmintonbane, og en skjold viser, at det er sket før.
Vi skal have set på det med det samme. Niels Lund taler med Niels Olesen om
det.
* Lydanlæg i hallen: Gymnastikudvalget skal sige til, hvis ikke det virker.
Badmintonholdet oplyser, at det virkede sidste uge.
* Hjertestarteren: Den bliver løbende tjekket og er registreret på hjemmeside over
hjertestartere i landet.
* Offentlig licitation af busruter: Der er de afgange, der passer med skoletiden.
Andre tider kan man bruge tele-taxa.
* Go-On: De har endelig fået aftale i hus med en kortudbyder.
* Møde i Borris om LAG-midler på onsdag: Jørgen Hindhede deltager
* Kultunaut: 25. marts i Vorgod. Undervisningsaften for at udbrede arrangementer i
kommunen.
* Bandefest - dato: 4. september 2015.
* Alustænger (Master) til at hænge højtaler og lys op i: opbevares hos Jan
Vestergaard.
Fremtidige møder:
Årsmøde d. 11/3-2015
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 17/3-2015 (Helga sørger for forplejning).
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