Aktiv Faster

Referat fra bestyrelsesmøde i Aktiv Faster torsdag d.5.dec kl.19.30
(flyttet til d. 18. december pga. orkan)
Deltagere: Dorthe Olesen, Birgit Laursen, Niels Boel, Kristian Pedersen, Svend Erik Olesen, Jørgen
Madsen, Jørgen Hindhede, Carl Lodahl, Helga Hansen og Helle Andersen.
Fraværende: Inge Marie Kristensen, Lillian Graversen og Kristian Ahle.
Dagsorden:
1. Referat og dagsorden godkendt.
2. Velkomstpakke:
- Vi starter med at skrive nye tilflyttere ind fra bunden af vores liste, for bedre at have styr
På, hvem de sidste nye er.
- God ide at få personerne til at udfylde medlemskab af Aktiv Faster, når man er rundt med
Velkomstpakke, for så har vi også mulighed for at få mail adresse.
- De der bor i området fra Aktiv Faster skal aflevere velkomstpakke til nye.
- Der flytter ca. 25 montører ind på Fasterbo, vi skal ud til dem for, at fortælle om de muligheder
de har for at bruge sognets faciliteter.
Jørgen M snakker med Benno. Niels og Svend Erik vil gerne tage med til Fasterbo for at
informere.
3. Foreløbige regnskab:
- Jørgen H informerer om midlertidig resultat – fint ud
Der mangles at komme penge ind for udlejning fra private. Endelig resultat til næste møde
d.18feb. 2014
- Årsmøde den 19 marts.
4. El-klaver:
- Der er behov for et el-klaver til mødelokalet, da det er for tungt at låne skolens
- Helga afklare med Inge Marie om det klaver skolen har stadig er til salg?
5. Gennemgang af diverse aftaler
- Jørgen Madsen har diverse aftaler der er lavet i forbindelse med opstart af Aktivitetshuset
( se bilag )
- Ang. Lån af huset og hvem der må låne gratis skal på næste bestyrelsesmøde.
- Hvordan med musikskolen – hvilke aftaler?
- Kirken ( konfirmander ) skal betale for lån af hallen, men ikke mødelokalet.
- Medlemmer af Aktiv Fasters repræsentantskab må bruge mødelokalet gratis.
- Gymnastiksalen lejes ud for 25,- kr. pr. time.
Andre aftaler:
- Fiske søen – vi må sætte fisk ud .
- Agnes – ved private fester betaler man Agnes for en pris pr. person for lånt porcelæn.
Det porcelæn der er i aktivitetshuset må bruges af alle.
Helga sender aftalen med Agnes rundt.
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- Bander - køre af sig selv ellers henvendelse til Helga Hansen.
- Varter man op for foreninger – gratis.
private i Aktiv Fasters kasse.
- Gennemgang af priser på næste møde. Jørgen H, Niels og Dorthe laver et udkast
( måske 7500,- kr. for et døgn for hele huset ).
6. Planlægning af en inspirationsdag
- Jørgen M og Jørgen H arbejder med planlægning
- En fremtids værksted hvor grupper med 3-4 forskellige emner. Emner er Hotelgrund,
VE-midler, 1 sal på mejeri, multibane/legeplads.
- Forventes at blive den 22.febuar fra kl.9.30 til 13.00.
7. Ansøgninger:
- Der er 3 ansøgninger ude, vi har fået afslag på 1 og afventer de 2 andre.
8. Status på diverse:
- A. Hjertestarter skal placeres på muren ved cykelstativerne under lampen.
Den bliver sat op efter nytår.
- B. Lydforhold: Carsten har ordnet det med stikkene og brugsanvisning kommer.
- C. Energi gennemgang: Skolen skal have solceller.
- D. Booking (acceptboks):Acceptboks skal godkendes inden bookning. Niels og Jeppe
vil ser på det.
9. Næste møde: Næste bestyrelsesmøde er d.18februar. Helle medbringer brød.
10. Evt. Der er blevet forespurgt om lån af aktivitetshus- Tog butikken vil lave en messe.
De må låne den 1. gang gratis for at se om der er tilslutning nok til en messe, men det skal
helst ligge mellem 1. april og 1. september.
Måske tilmelding for at vide hvor mange der kommer ved evt. salg af mad som Aktiv Faster
har muligheden for.
-

Der er blevet forespurgt om ribber i hallen – der skal komme en ansøgning.

-

Der er et affaldsproblemer – plads mangel.
Aktiv Faster betaler for renovation. Niels undersøger om mulighed for flere tømninger?

-

Fællesspisning d.27feb. for hele sognet.

-

Sedlen med diverse information i køkkenet skal revideres – Dorthe tager sig af det.

-

Der skal købes en USB stik til brug af div. lister og bilag.

-

Nisse løb ved Ejstrup søerne
Der var 41 deltagere. Det bliver en tilbage vendende begivenhed. Der blev serveret
Pølser, øl og vand – gløgg med æbleskiver.
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