Referat fra årsmøde i Aktiv Faster

Aktiv Faster

tirsdag den 22. marts kl. 19.30
i Aktivitetshuset.
Dagsorden.
1. Valg af stemmetæller og dirigent
Stemmetællere: Christa og Otto
Dirigent: Svend Vestergaard
Generalforsamling: Dirigenten konstateterer, at generalforsamlingen er lovlig
indvarslet.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og årsrapport
Herunder godkendelse af beretning, årsrapport samt disponering af årets resultat.
Beretning fra sognearkivet.
Formandsberetning: Aktiv Faster har haft et helt fantastisk år.
Ca. 80 plusmedlemskaber, 24 ordinære medlemmer, 10 medlemsforeninger.
Der er indkøbt et stort lærred til hallen. Vi har disponeret nogle midler til mejeriet. Vi
har indkøbt spillet Bowls.
Der er udlagt et areal til seniorboliger.
En prognose taler om en forventet tilvækst på 56 borgere i området. I efteråret har vi
haft besøg af kultur - og fritidsudvalget, der roste vores lokaler og vores området meget.
Arbejdsweekend i september i samarbejde med børnehaven og skolen.
Vi har deltaget i et fælles markedsføringsprojekt: Smag på landsbyen. Vi er med på
kommunens hjemmeside: Flyt mod vest. Man kan låne et sommerhus, hvis nogle er
interesserede i at prøve at bo her en uge.
Der er sket meget ved Ejstrupsøerne.
Invitation til sogne omkring Skjern Å Nationalpark. Vi har endnu ikke en repræsentant i
arbejdsgruppen. Hvis nogle er interesserede kan man melde sig til Jørgen.
Grundlovsfrokost gentages på mejeriet.
Koncert og kunstudstilling på mejeriet den 12. april.
Karsten Dyndegaard assisterer os med IT i Aktivitetshuset.
”De gamles hjem” er i spil igen. Der har været afholdt inspirationsmøde med
Repræsentanter fra kommunen. Gode forslag er meget velkomne!
Vi havde fået energisparepærer i juletræerne. Vi undersøger, om vi kan få mere lys i
træerne til næste år.
Brændstofsalg: Aktiv Faster kunne dele overskuddet ud til nogle gode projekter.

Strukturdebatten, som vi har oplevet, sætter vores lokalområde i perspektiv. Hvor længe
har vi de goder, vi har i dag? Der er stor respekt for lokalt engagement og medleven.
Alligevel kan vi blive overraskede. Vi må tænke bosætning og andre tiltag til gavn for
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vores lokalområde.
Vi vil skubbe på cykelsti-projekt mellem Faster og Astrup, da denne står højt på listen i
kommunen.
Der skal lyde en stor tak til alle vores bander, der yder en stor indsats for vores hus og
vores område. En tak skal også lyde til alle, der medvirker til at sætte vores lokalområde
på dagsordenen i de lokale medier. Vi vil gerne have de gode historier i medierne.
Regnskabet gennemgået.
Årets resultat 105.065 kr. for Aktivitetshuset
Vi skylder fortsat 350.317 kr.
Årets resultat 54.411 kr. Aktiv Faster
Årsberetning for arkivet:
Poul Holm gennemgik årsberetningen med årets aktiviteter. Der er indkøbt nyt EDBanlæg. Hvilket var tiltrængt.
Der kunne laves en folder om Ejstrupsøerne, men der savnes en person, der kan sætte
materialet sammen.
Niels Bakmann gennemgik regnskabet. Beholdning: 25.544 kr.
Formandsberetning for Aktiv Faster og sognearkivet godkendt
Regnskaberne for Aktivitetshuset, Aktiv Faster og sognearkivet godkendt
3. Indkomne forslag.
Der var ønske om et net mere til hallen. Mørklægningsmulighed for ovenlyset i
hallen.
4. Medlemsforeningernes valg til bestyrelsen
Søren Bubel, Niels Lund, Jørgen Hindhede på valg
Søren Bubel, Jørgen Hindhede, Kurt Larsen valgt
5. Personlige medlemmers valg til bestyrelsen
Per Hindhede, Ernst Kristensen, Allan Hansen på valg
Per Hindhede, Ernst Kristensen, Lillian Graversen Valgt.
Thomas Jeppesen er suppleant.
6. Valg af revisor
Bente Kåsgaard valgt.
7. Eventuelt.
Mejeriindsamling max 50.000 kr.
Tirsdag den 5. april instruktørkursus i Bowls. Husk tilmelding.
24. maj borgermøde vedr. energiforbedringer i Aktivitetshuset

Kommende bestyrelsesmøder: Den 4. april (konstituerende møde), den 15. juni, 1.
september
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