Aktiv Faster
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 24. marts 2010.
Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde
1. Valg af mødeleder
Svend Mødeleder.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra Årsmødet
Godkendt.
3. Diskussion og fordeling af arbejdsområder samt konstituering (se arbejdsfordeling på
hjemmesiden)
Flagstænger: Ernst og Svend. Ruth og Ejvind koordinerer flaghejsningen.
Per Hindhede fjernes fra Sankt Hans.
Fastelavn: Helga og Crista
Dilettant: Søren undersøger mulige personer, der evt. vil gå i udvalget.
Sankt Hans: Svend
Juletræstænding: Niels og Helga
Foredrag/koncerter/event: Nytårskoncerten fortsætter, foredrag holder pause.
Vedligehold: Udvalget fortsætter.
IT- support: IMK spørger Karsten Dyndegaard.
IMK undersøger om Aktivitetshuset kan kobles på skolenet.
Bandetovholdere: Fortsætter
Ekstern: Jørgen Madsen – IMK
Lokalebestelling: Søren
Koordinerende: Svend og Jørgen
Kiosk omdøbes til forplejning: Lisbeth – Annie Jansen spørges af Jørgen.
Jørgen og Lisbet indkalder til at møde med tovholderne på arrangementer og får lavet
konkrete aftaler.

Konstituering:
Formand: Jørgen
Sekretær: IMK
Næstformand: Svend
Kasserer: Jørgen Hindhede
4. Revision af omtalen af Faster-Astrup på kommunens hjemmeside under ”Flyt mod vest” Christa
laver oplæg
Oplægget rettet til så det stemmer overens med virkeligheden. Christa forkorter teksten.
5. Orientering og diskussion om tiltag ifb. med projektet ”Fælles Bosætningsplan” v/Jørgen
Forslag til frokost-jazz på mejeritorvet den 5. juni - Grundlovsdag. Nr. Viums bedste boyband.
Foredrag/koncertgruppen hjælper til med dette arrangement. Merete Bilberg spørges også
om at hjælpe til.
6. Høringssvar vedr. Kommuneplan 2009-2021. Til orientering. Er sendt.
Jørgen orienterede om høringssvaret. Sendes med referatet ud.
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7. Dagsorden og referat på hjemmesiden – hvor og hvordan.
Christa og IMK
Referatet sendes til bestyrelsen, og hvis der ikke er indkommet indsigelse inden tre dage
betragtes referatet som godkendt!
8. Mødeplan
Den 9. juni bestyrelsesmøde
3. september 2010 – grill.
Den 16. september bestyrelsesmøde
22. marts årsmøde 2011.
9. Evt.
Forespørgsel om forlængelse af grussti ved spejderpladsen. Ernst vil gerne levere grus til
projektet.
Seddel til bilruder – ved parkeringsforbud – IMK laver udgave
Astrid Hindhede laver nyt hjertestarter kursus

Punkter til næste møde:
Priser på mad
Udlejning af huset – regler og andre ting fx byens torv.

