Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. februar 2011 kl. 20.00 i
Aktivitetshuset
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
Jørgen S. M. var mødeleder.
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.
3. Gennemgang af regnskab. Forslag til kontingenter og timepriser samt
anvendelse af årets overskud/underskud v/Jørgen H.
Jørgen H. gennemgik regnskabet, der viser et pænt overskud. Regnskabet vedhæftes
som separat fil. Kontingent og timepriser fortsætter uændret. Søren sørger for, at
timepriserne for leje af hal og mødelokaler bliver lagt ind på hjemmesiden.
Overskuddet foreslås bl.a. anvendt til ”pæn støtte” til indsamlingen til Faster
Andelsmejeri samt en længere mangelliste til huset, herunder diverse skilte, flip-over,
udendørs askebægre mm.
4. Evaluering af bowls aften
v/Helga. Meget positiv efter introduktionen af Bowls. Det vil dog klart være en fordel,
at man har to spil. Vedligeholdelsesgruppen får til opgave at finde et sted at opbevare
spillet. Det skal gerne være umiddelbart tilgængeligt for folk, der lejer hallen. Spillet
kræver dog en introduktion, så vi får brug for nogle ”instruktører”. Der vil blive
mulighed for at afprøve spille ved årsmødet.
5. Årsmøde
På valg er:
Søren Bubel, Per Hindhede, Ernst Kristensen, Jørgen Hindhede , Allan Hansen og
Niels Lund (de to sidstnævnte ønsker ikke genvalg)
Efter mødet bliver der mulighed for at få et spil Bowls i hallen.
6. Infoaften om de Gamles Hjem v/Kristian Ahle
Kristian Ahle (afbud) har arrangeret møde om plejehjemmets fremtid den 8. marts kl.
16.45. Embedsmænd fra kommunen deltager. AF er parat til at indgå i en arbejdsgruppe, men kommunen skal være den drivende kraft.
7. Invitation til deltagelse i interessegruppe vedr. Nationalpark Skjern Å.
Der var ikke umiddelbart interesse for invitationen, men det vil blive nævnt til
årsmødet, hvis nogen der skulle være interesseret. Deltagelse koster 500 kr.
8. Invitation til deltagelse i energigruppe.

Allan deltager i mødet.
9. Aktiv Fasters rolle i koncertarrangementet d. 12. april i Mejeriet
Helga Hansen har aftalt møde med initiativtager Poul Friis vedr. arrangementet, som
de to er tovholdere for og som foreslås afviklet som et bidrag til indsamlingen til
Mejeriet. Helga vil forsøge at få et par lokale kunstnere til at udstille deres malerier og
Købmandsbutikken vil være åben.
10. Evt.
Er husets forsikringer up to date? – Punktet tages med på næste møde.
Registrering af Hjertestarter. Der skal være en kontaktperson ifm registrering. Helga
spørger Astrid Hindhede.
Grundlovsarrangement ved Mejeriet: Lotte Bliddal, Videbæk er taler.
Carsten Dyndegaard står nu for husets IT. Touchskærms-PC’en er desværre gået i
stykker. Søren får en pris på ny. Skal evt. opjusteres.
Vi fastholder TDC abonnement, der pt. er bedste udbyder til vores behov for bl.a. at
kunne ændre hastigheden med kort varsel.
Kommunen har booket hallen til borgermøde den 2. marts.
Juletræ. De nye lys lyste ikke kraftigt nok. Er det muligt, at købmanden selv sætter et
træ op, så AF træ flyttes tilbage til busholdepladsen?

11. Næste møde.
Er flyttet til den 4. april pga arrangementet i Mejeriet.

