Aktiv Faster

Referat Bestyrelsesmøde i Aktiv Faster
mandag d. 22.02.2016 kl. 19.00 i Aktivitetshuset

Deltagere:
Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Niels Lund, Dorthe Olesen, Helga
Hansen, Birgit Laursen, Helle Andersen, Per Kaasgaard, Jan Vestergaard, Helle Bilberg
Fraværende:Kristian Ahle, Mads Eriksen
Forplejning: Dorthe Olesen

Dagsorden:
1.

Bordet rundt, velkomsthæfter og godkendelse af referat

2.

Orientering ang. cykelstier (Jens, Per)

Entreprenøren i Spjald har tilbudt at lægge knust asfalt, der hvor det før var meningen, der
skulle være stenmel. Det er et forsøg, men det skulle efter sigende blive noget bedre end
stenmel. Arbejdet forventes påbegyndt 07.03.2016. Hvis alt går efter planen, er cykelstierne
færdige sidst i april.
Der arbejdes stadig også på en løsning ud til Kjelstrupsvinget.

3.

Fasterbo, Hjem for unge Hjemløse i Faster

Der er endnu ikke sat noget konkret i gang, men kommunen arbejder stadig med planen om
”potentialeHotellet” i det tidligere plejehjem i Faster. Vi håber på en god start for projektet og
de unge mennesker.

4.

Hotelgrunden, og orientering fra gruppen byfornyelse (SEO)

Arbejdsgruppen omkring Hotelgrunden kigger på forskellige muligheder. Har pt et muligt
forslag omkring 7 seniorboliger som inspiration. Der er sat et projekt op med en gruppe unge
studerende fra SDU. De vil lave en undersøgelse i sognet, med en analyse af ”Folks
forventninger til bolig forhold” og hvad deres næste ”flyt” evt. kunne være. Hotelgrunden
tilhører stadig kommunen.

5.

Mølle ansøgning, og ref. fra møder med kommunen/Transition/ekstern firma (Jan)

1.step er nået, der er bevilget 141.238 kr. af Kommunen, dette beløb skal nu godkendes af
Energinet. Meningen er at pengene skal bruges på energitiltag i sognet. Så vi på sigt kan blive
”Årets Energi Landsby”
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6.

Evaluering af Nytårskoncert/En festlig aften i byen (Festudvalget)

Det har generelt været nogle gode fester. Der måtte gerne være kommet lidt flere deltagere,
men der er enighed om, at ikke alle arrangementer kan/bør give overskud.

7.

Velkomstfolder orientering fra gruppen (Helle)

Der arbejdes med genoptryk/tilretning af Velkomst folderen som blev trykt i 100 eksemplarer i
2011.

8.

Forberedelse til års mødet

Årsmødet er varslet rettidig i Ugeposten, ifl vedtægterne kan vi fremover nøjes med at sætte
annoncen i Sognet Rundt, og dermed spare annoncepenge. Det blev besluttet at trykke og
vedlægge en flyer til Sognet Rundt, så der måske er lidt større chance for flere deltagere til
Årsmødet. Emnet ”Repræsentantskab” og valg af disse, blev diskuteret, vi vil muligvis foreslå
en mindre vedtægtsændring ved næste årsmøde i 2017.

9.

Ansøgning fra Faster sogns Højskole

Ansøgning om penge til nyt el-klaver blev godkendt (beløb 12.000 kr.). Ligeledes et
bordtennisbord til Aktivitetshuset (forslag fra Faster Badminton Klub – beløb 5.000 kr.)

10. Referat fra møde med Faster / Sædding forsamlingshus (SEO)
Der er ikke noget nyt indtil videre

11. Go’ on over sigt, hvad har vi støttet indtil videre, en tilgængelig oversigt på
hjemmesiden?
Desværre forsvinder støtte kronerne fra Go’on. Firmaet ændrer ordningen til ”Årets
Ildsjæl/Årets Landsby” så færre vil modtage et større beløb.

12. Tema: Hvordan får vi flere/ nye frivillige bande medlemmer?
Der var enighed om, at det stadig er bedst at rekrutere gennem henvendelser og opfordring.

13. I støbeskeen:
1: Infotavler ved by indgangen: (Faster Andelskasse og Min Købmand arbejder
med et forslag).
2: Hovedgade forskønnelse
3: Landsby sekretær: (En mulighed til overvejelse, der vil dog være en del
omkostninger, da det vil blive en lønnet stilling)
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14. Evt.
Vi sætter ”Hold Naturen Ren” stafetten i gang igen. Mads på skolen er kontaktet
Porcelæn til Andelskassens generalforsamling lejes i Faster forsamlingshus til 15 kr. pr kuvert
( leveret, hentet og vasket op) Det er et forsøg i år.
Vi har stadig porcelæn til ca. 50 pers fra Agnes. Om Aktiv Faster bliver ved med det, ved vi
ikke endnu.

