Aktiv Faster

Indbydelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 28. august Kl. 19.00 i Aktivitetshuset.

Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
Svend Erik valgt.
2. Godkendelse af referat og dagsorden.
Radio Klitholm sættes på dagsordenen til næste møde – vedr. medlemskab eller
ikke medlemskab. Punkt 4 og punkt 8 tages under ét.
3. Ejstrupsøerne ved Jørgen H og Svend Erik
Der er sat nye fisk ud tre gange i 2012. Der er købt fisk for 8.000 kr., og der er
indtil nu kommet 6.000 kr. ind. Økonomien kommer forventeligt til at løbe
rimeligt rundt.
SMS ordning m.m. fungerer fint.
Der er foreslået grødeskæring til kommunen. Madpakkehus er på vej. Forslag om
trekantede fiskeplatforme. Der er også faldet ro omkring mountinbikeruterne –
der bliver formentlig lidt tilretninger.
Særpris for at fiske for skoleelever blev aftalt: 40 kr. pr. kg fanget fisk.
Forslag om et arrangement – gerne for hele familien. Tovholdere på
arrangementet er naturgruppen, der selv finder andre hjælpere.
4. Gennemgang af diverse priser: Fødevarer, stole, duge lamper, salen m.m. v. Søren og
Jørgen
Som udgangspunkt skal det være dyrere at holde fest i Aktivitetshuset end i
forsamlingshuset. Vi har en generel aftale om, at der kun holdes private fester i
Aktivitetshuset, når der er over 150 gæster.
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Når vi fastsætter priser skal vi:
a) Bevare grundlaget for at holde fester i forsamlingshuset.
b) Bevare grundlaget for at dyrke idræt i Aktivitetshuset.
Vi sætter priserne op i Aktivitetshuset og fastholder de samme regler som hidtil.
Jørgen M og Dorte finder priser på madvarer.
Rislamper kan lejes for 200 kr.
Ekstra rengøring (hvis lokalerne ikke efterlades ordentligt) 220 kr.
Timeløn ved servering fastsættes til den samme som i forsamlingshuset.
Lokalegebyr for medlemmer sættes til 50 kr.
Servicegebyr sættes til 175 kr. pr. time.
Der udsendes bilag med nye priser og gebyropkrævning, når det hele er aftalt –
Søren Bubel.
5. Infoskilt foran Aktivitetshuset. v. Inger Marie
Efter at have indhentet tilbud fra Skjern Skilte og Solfilm blev det besluttet at
sætte arbejdet i værk og at vælge tilbuddet fra Solfilm. Karen Olesen spørges om
at lave skitsetegning af området.
6. Velkomtspakke – markedsføring.
Velkomstpakke sættes på dagsorden ved alle bestyrelsesmøder i Aktiv Faster.
Materialet er ved at være klar, og det trykkes hos Økotryk.
Tovholdere på uddeling: Jørgen, Lillian, Poul. Skole og dagtilbud er opmærksom
på børnefamilier, der flytter til. Familier er også selv velkomne til at henvende
sig.
Information om velkomstpakken: Artikel til avisen, der skrives på hjemmesiden,
information ved Grill-arr.
7. Evt. flyt af hjertestarter. Punktet udsat fra sidste møde.
Hjertestarteren bliver på sin nuværende plads. Dørene låses først kl. 12.00 og
låses op igen kl. 6.00. Ansvarlig for ændring: IMK
IMK registrerer hjertestarteren.
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8. Orientering fra møde med Faster Forsamlingshus.
Se punkt 4.
9. Status: a) Velkomstpakke, b) Grill-arrangement, c) EDB-undervisning, Vedligehold.
a) Velkomstpakke se punkt 6
b) Grill-arr.: 50 tilmeldte
c) EDB – Der bliver to hold. Afvikles på skolen.
d) Vedligehold: Små skilte kommer i uge 37, døre repareres, gardiner er
repareret, bowls er hængt op, gulv er slebet og lakeret, rengøring og boning af
gulve er udført.
Mangler: Tilbud fra Garant på ovenlysgardiner. IMK
Reparation af døre. IMK
10. Fremtidstanker. Hvad ”brænder” på? Hvilke idéer sidder vi hver især med?
Hvordan får vi rettet fejl på hjemmesiden – Helga får kode.
Sommersjov igen med nyt tilbud/indhold.
Gode ideer til VE-midler.
Infotavle ved vejen.
Bruge Multimedieskolen – lave små film fra vores område.
Forslag om handicapparkering ved P. Junge. IMK følger op.
Manual til pc´er og projektor efterlyses.
Sportsaktiviteter for Rumænere. JM tager et initiativ.
Århus 2017 – Astrup 2017 – forslag om at være med og skabe noget særligt.
Flytning af byggeretten for nedrivningspulje?
Fremtidsværksted Borris, Faster, Rækker Mølle.
11. Evt.
Efter mødet har der været henvendelse vedr. røgalarmer, når foreninger
overnatter i gym. sal og hal. Jørgen Madsen og undertegnede har besluttet, at
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dette bringes i orden, da det er et krav fra brandmyndighederne. Jørgen køber at
antal røgalarmer.

