
Indbydelse til bestyrelsesmøde i Aktiv Faster onsdag d. 19. kl. 19.30 i Aktivitetshuset. 

 

Dagorden 

1 Godkendelse af referat og dagsorden.  

Inger Marie, Kristian Ahle og Christian Pedersen var fraværende. 

Referatet fra sidste møde var udsendt, men en del havde ikke set det. Referatet sendes ud 

sammen med referatet fra dette møde og begge godkendes næste gang. 

Tilføjelse til dagsordenen: Pkt. 6: Godkendelse af brug af VE-midlerne 

2. Velkomstpakke. Nye aktuelle uddelinger, erfaringer, mm. v/alle. 

Der udleveres én velkomstpakke pr. husstand. 

Jørgen H. udleverer til dem i Ejstrup (vender tilbage til Lilian med en adresse).  

Den opdaterede liste sendes ud sammen med dette referat 

3. Ønske om kursus for hjemmesideskribenter. v/Dorthe og Lillian 

Der er ønske om, at der laves et åbent ”redigeringsmøde” hvor interesserede fra AF og 

foreningerne kan få en guide. Formålet er, at vi bliver fortrolige med selv at opdatere 

hjemmesiden. Lilian kontakter Jeppe, for at aftale en dato (forventes først at blive gennemført 

efter sommerferien). 

4. Flytning af hjertestarter. Opfordring til at søge Vestjylland Forsikring om sponsorat. v/Jørgen 

Jørgen Madsen undersøger, hvad det vil koste at få flyttet hjertestarteren. Astrid Hindhede tages 

med på råd. Lilian hjælper med at udfærdige en ansøgning til Vestjylland Forsikring om dækning af 

udgifterne. 

5. Samarbejde mellem 4 sogne i Gl. Skjern Kommune om markedsføringstiltag mm. Se vedhæftede 

oplæg. v/Jørgen 

Af det vedhæftede fremgår et oplæg til, hvordan de 4 sogne fremadrettet kan markedsføre sig 

samlet. Desuden blev det eksisterende samarbejde drøftet. 

Til næste møde tænker vi alle over mulighederne, hvorefter det vil blive drøftet igen. 

6. Indvielse af cykelstien. Herunder fordeling af VE-midlerne V/alle 

På baggrund af licitationen samt forsyningens bidrag til projektet ifbm. Nedlæggelse af ”tomrør” 

ser det ud til, at projektet giver ”overskud”. Der henstilles derfor til, at forsamlingshuset får kr. 

75.000 af de 300.000 til energirenovering. Dette vedtages. 

Der gøres desuden opmærksom på, at der skal afsættes midler til at reetablere beplantningen 

langs stadion. Cykelstigruppen arbejder videre med at få så mange meter cykelsti for pengene som 

overhovedet muligt. 



Indvielsen: Der kom forskellige idéer på bordet: Start fra hver side og mødes på midten, 

formiddagskaffe i skolegården, sponsorløb ifbm indvielsen, rundtur med start i Astrup (Astrup-

Faster-Granlyvej-Præstevejen-Anlægget-Astrup), Skolen, Cykelklubben og Henning Larsen 

kontaktes. Forplejningen ”udliciteres”, Ole Kamp foreslås til at holde indvielsestalen. 

Indvies fredag eftermiddag eller lørdag formiddag. 

Jørgen Madsen spørger Merete vedr. skolebestyrelsens ønske om at deltage. 

Carl spørger cykelklubben. 

Svend Erik og Lilian er i udvalget – suppleret med repræsentanter fra andre instanser (fx cykelklub 

og/eller skolen). 

7. Fordeling af haltider. For første gang er der markante ønsker om den samme tid. Nuværende 

kriterier for fordeling – evt. behov for justeringer. V./ Niels Lund og Jørgen M 

Situationen blev drøftet grundigt, og mange alternativer undersøgt. Bestyrelsen foreslår, at 

fordelingen bliver, at der deles en time – dvs. gymnastik har hallen 16.30 – 18.30 og badminton 

følger her efter. 

Jørgen Madsen orienterer gymnastikudvalget  

Jørgen Madsen og Jørgen Hindhede kommer i et udvalg, der sammen med repræsentanter fra FBG 

og Badmintonklubben skal fastsætte klare grundlæggende procedurer for fordelingen af tiderne 

næste år.  

8. Status på: 

Hotelgrund v/Jørgen M 

Der er kørt noget jord på grunden, for bl.a. at dæmpe støvgener. På sigt kan der blive sået græs, 

hvis ikke der sker andet. Der er desuden åben for idéer til, hvad der skal hvis Kommunen vil slå 

græsset. Vi undersøger mulighederne for, at kommunen laver en ”masterplan” for området (jf. 

Ølstrup og Velling).  

Legeplads, multibane, træningspavilion V/Inger Marie og Svend Erik. 

Der er søgt midler til de mange spændende projekter. Den eksisterende multibane er fx nedslidt. 

Der er brug for flere midler, end der pt. Er bevilliget. Børnene vil få meget stor glæde af en ny 

multibane. FBG afgør, om de vil bevillige penge til projektet. Skolens første etape af legepladsen er 

finansieret og etableret.  

Lydanlæg V/Karl Oluf 

Den eksisterende sender og modtager skal udskiftes grundet nye frekvenser. Prisen er ca. kr. 

2.200,- incl. Moms. Ny mikrofon/headsæt koster kr. 700-1.000,-. Desuden foreslås et kabel til kr 

200,- så vi ikke skal skifte en ledning rundt, alt efter hvad vi skal bruge anlægget til.  

Det besluttes, at sender, modtager og ledning betales af Aktiv Faster. Højskolen betaler et nyt 

headsæt. Vi skal være obs på, at computeren i forhallen måske snart skal have skiftet køler. Carl 

undersøger pris på reparation og ny.  



Fiskesø v/Jørgen H 

Fiskesøen kører fornuftigt. 60 har købt fiskekort ved købmanden. 15 har betalt via SMS. Indtægten 

er pt. 5.000 og udgifter for kr. 7.000. 

Skiltet er af og til udsat for hærværk. Svend Erik undersøger muligheden for et andet skilt. Der er 

ønske fra fiskerne om, at der etableres en bro ud i vandet. 

9. Grillarrangement for Bander d. 6. sept. Opgavefordeling, indhold mm. v/ Helga 

Dorthe undersøger nærmere omkring musikken. Dorthe, Helga, Birgit og Helle har frie hænder til 

at arbejde videre. 

10. Orientering om bevillinger til mindre projekter. v/ Jørgen og Jørgen 

Grøn bande i Faster: kr. 500-1.000 til forskønnelse omkring stenen. 

Spejderne: kr. 1.000-2.000 til stenmel omkring shelters. 

Hylder i foreningslokalet. 

Gynge i anlægget i Faster 

Mountainbike-rute. 

Småting i køkkenet 

Samlet set er der udgifter for ca kr. 5.000,- 

Det undersøges, om der skal nye haveborde udenfor Aktivitetshuset. Jørgen Madsen spørger 

Johannes Henriksen om produktionsskolen laver nogle. 

11. evt.  

Rengøringsdag i naturen: Tages op til årsmødet. 

Forespørgsel på hjælp til arrangementer i Aktivitetshuset. Der opfordres til, at der henvises til at 

servering/madlavning arrangeres privat. Der kan på opfordring oplyses navne.  

Boning af gulve: De skal gøres fuldstændig rene og stå til dagen efter. Boningsmaskinen kan lånes, 

men der skal betales for materialerne. Helga og Dorthe aftaler nærmere. 

Svend Erik sørger for kaffe mv. til næste møde. Fremover følger vi ”listen” over 

bestyrelsesmedlemmer. 


