
Referat Borgermøde torsdag den 24 jan 2013 

1. Spejder Nicoline Olesen, Søren Olesen og Jan Vestergaard orienterede om planerne vedrørende 

opstart af en familie gruppe i Astrup. 

 Ledere vil være Søren, Nicoline og Martin Skov. Jan Vestergaard er foreløbig ene mand i 

gruppe rådet. Når det hele går i gang skal forældre rådet etableres. 

 Christa Vestergaard er kasserer, og økonomien er fra starten ok. Ud over kontingent er 

indtægter fra avisindsamling vigtigste indtægtskilde, og en opfordring til alle er at aflevere 

bundtede aviser og pap ved mejeriet på afleveringsdagene. Der kan også afleveres i 

hestestalden i mellemliggende perioder hvis man ikke har mulighed for at aflevere på dagen 

eller selv har plads til opbevaring. I Astrup, Ejstrup og Faster vil der blive afhentet hvis man 

lægger bundterne ud til fortovet. På mejeriet vil spejderne stå med kaffe, rundstykker og klar 

til en lille snak. 

 Øvrige planer er renovation af bålpladsen, og beskæring mv. af grønne områder ved 

spejderpladsen, og måske en aftale med grøn bande. 

2. Astrup Hotel   

 Per Kjær har ned rivningen af det gamle hotel og hvis der ønskes effekter fra hotellet må 

disse hentes inden for de næste 14 dage dog ikke vinduer og døre. 

 Aktiv Faster sørger for kaffe og rundstykker lørdag den 2. feb. fra kl. 10.00 til 12.00 ved en 

”mindesammenkomst” 

 Henning Kristensen orienterede om muligheden for lejeboliger på grunden. Den største 

udfordring vil være at få finansieret projektet da ingen umiddelbart er villige til at gå i gang. 

Relevante spørgsmål er her om Aktiv Faster kan støtte private projekter for at få gang i noget 

nu, eller vi må vente og se tiden an. Der var synspunkter i begge retninger. 

3. Cykelsti Lillian Graversen og Jørgen Madsen orienterede. Man afventer licitation på en dobbeltrettet 

cykelsti fra Astrup til Faster på østlig side af vejen. I Faster by bliver der ikke cykelsti fra 

nordlige byskilt og til forsamlingshuset, men herfra igen på østlig side til Granlyvej / Toftevej. 

Den sidste stækning til Kjelstrup håber man på bliver etableret senere. I forbindelse med 

projektet skal der aftales hvad der kan ske af frivilligt arbejde med fældning af læhegn mv. 

Grupper der mangler træ til brændeovnen kan melde sig. 

4. Faster Andelsmejeri.  

 Poul Junge orienterede om planerne for klargøring af 1. og 2 sal på mejeriet. Det bliver 

aktuelt for at kunne leje disse lokaler ud for at kunne skabe en bæredygtig økonomi for 

mejeriet. Planerne er at få 100 % finansieret ved hjælp af fonde og frivilligt arbejde. 

Mejeribestyrelsen orienterede også om de nye regler for fælles solcelle anlæg, for måske at 

etablere et på mejeriets tag arealer. 



5. Faster Forsamlingshus. Kjeld Jensen/ Jørgen Madsen orienterede om den nuværende aftale mellem 

forsamlingshuset og Aktiv Faster om udlejningsregler for hvornår en fest må holdes i 

Aktivitetshuset. Relevante spørgsmål her var, om der med de nuværende regler går fester ud 

af sognet når nogle ikke ønsker at holde fest i forsamlingshuset, og forhindres i at holde fest i 

aktivitetshuset. Skal man kunne betale sig ud af problemet? Indtil videre har det ifølge tal fra 

Søren Bubel ikke givet de store problemer, men med nye udlejningssatser for aktivitetshuset 

kan det blive større. Der var klar tilkendegivelse af at Aktivitetshuset er til sport og de max. 2 

gange udlejning pr. sæson på aktivitetsdage skal der ikke ændres på. Øvrige udlejninger er 

stadig efter først til mølle, uanset sport/privat/offentlig. Dette kan blive et problem for den 

spontane idræt hvis privat/offentlig udlejning stiger væsentlig. 

Astrup 24. januar 2013 

Per Hindhede 

referent  

 

 


