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Indbydelse til bestyrelsesmøde i Aktiv Faster torsdag d. 29. nov. Kl. 19.00 

BEMÆRK TIDSPUNKT 

Dagsorden 

1. Valg af mødeleder 

Jørgen Madsen valgt. 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet godkendt. Dagsordenens rækkefølge ændret. 

3. Hotelgrund, - herunder behov for at Aktiv Faster medvirker til at fremskaffe 200.000 kr.   

Jørgen orienterede om, at vi har fået del i kommunens nedrivningspulje. Vi ser 

det som en vind-vind-situation. Vi skal selv fremskaffe kapital i samarbejde med 

evt. lokale entreprenører. Aktiv Faster er villige til at købe grunden, hvis det 

skulle blive nødvendigt. Den kan købes med den begrundelse, at grunden har en 

værdi, der i så fald tilkommer Aktiv Faster ved salg. 

Udvalg til det fortsatte arbejde: PH, JM, JH. 

4. Nyt lærred, tavle eller anden løsning. Henvendelse fra Faster Marie. 

Vi køber ny projekter og IMK forhører sig hos Andelskassen om sponsorat til nyt 

lærred. Så skulle billedkvaliteten være i orden. 

5. Status på cykelsti. Forslag til det videre forløb – herunder organisering af det frivillige 

arbejde.  

Der har været afholdt borgermøde, hvor de forskellige udfordringer og 

muligheder blev drøftet. 

Der er for stort et gab rent økonomisk til at cykelstien kan føres helt til Keldstrup. 

Der arbejdes nu med en løsning til Granlyvej. Kommunen udarbejder 

udbudsmateriale. 

Vi skal komme med oplæg til hvad lokalsamfundet kan bidrage med. 

Vi kan bidrage med mandskabstimer til oprykning af rødder, træfældning, 

fjernelse af fliser o.l. 

Mat. Sættes i licitation inden jul. 

6. Installation af røgalarmer. Et krav ved overnattende arrangementer.  

På skolen skal der medbringes en røgalarm til hvert lokale ved overnatning.  

Det blev aftalt at denne ordning også gælder ved overnatning i aktivitetshuset, så 

lejerne selv tager med. Lejerne skal i forvejen selv søge om tilladelse til  
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overnatning hos brandmyndighederne, og af den har det hidtil også fremgået at 

der skal være røgalarm i hvert lokale. 

7. Fibernet i Landdistrikter. Skal AF igangsætte tiltag til fremme af fibernet. V. Jørgen  

Susanne orienterede om status på mulighederne for fibernet. 

Susanne har kontaktet flere udbydere der henviser til, at RAH har retten i deres 

område. RAH ønsker dog ikke at arbejde i det. 

Susanne og Poul arbejder videre med mulighederne. Den umiddelbare holdning 

er, at hvis ikke RAH vil arbejde i det kan de overdrage rettigheden til fx Sydenergi 

eller Energimidt. 

8. Velkomstpakken. Bordet rundt, - erfaringer/kommentar, behov for netværk, status på 

uddelingerne. v Lilian   

Oplysninger om tilflyttere gives til Lilian der koordinerer uddelingen. Der er 

udelukkende positive tilkendegivelser fra omdelerne. 

Fremover må I gerne få mail-adresse på tilflytterne, så vi kan henvende os 

direkte til dem hvis vi laver en større fællesspisning for tilflyttere. 

9. Markedsføring af Faster Skole. Tværgående arbejdsgruppe – initiativ fra 

Skolebestyrelsen. V. Poul 

Der arbejdes videre med projektet. Det er vigtigt med de små dryp i lokalavisen. 

Det er vigtigt at huske det lokale engagement. God idé at bruge studerende. 

10. Landsbyenergi. 1-2 landsbyer udvælges til gratis energitest, rådgivning mm. Hold øje 

med dagspressen. V. Jørgen   

Faster og Astrup er nok ikke i målgruppen pga naturgas. Uvist om Ejstrup er pga. 

størrelsen? 

Aftalt: vi behøver ikke involvere os i alle tiltag hvis ikke de lige passer til vores 

område. 

 

11. Pris på mørklægning i hal v Inger Marie Kristensen 

Vi har modtaget et tilbud fra Garant på lidt under 100.000 kr. for det hele. Garant 

anbefaler, at arbejdet ikke deles op i mindre bidder. 

Beslutning: Det er for dyrt. Vi indhenter et tilbud fra Solfilm på film.  

12. Status på kommende arrangementer og i gangværende. 

- EDB-undervisning 

EDB undervisningen: Der er 14 tilmeldte. Der kom opfordring til, at der blev 
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    skrevet en artikel om det i avisen... 
 

- Fællesspisning 

Fællesspisning: 88 tilmeldte og positive tilbagemeldinger. En del børn legede 
under AK og Jørgens oplæg, så det var ikke så let at høre. Der var snak om, om 

der skal arrangeres en  
fællesspisning henvendt til den mere "modne" aldersgruppe - dvs. uden børn - 
men hvor der kunne lægges mere vægt på informationen om området. Der blev 

opfordret til at få mailadresser når velkomstpakkerne bliver omdelt. 
 

- Juletræstænding 

Juletræstændingen: Pt. 70 tilmeldte hvoraf 19 er børn. Grundet det store antal 
børn ifht. sidste år (hvor der var 2) vil Helga sørge for at arrangere slikposer og 

julemand igen i år.  
 

- Nytårskoncert 

Nytårskoncert: Der er godt gang i planlægningen 

 

- Bande-grill-fest. 

Det var dejligt at være hjemme igen 

 

12 Næste møde  

Næste møde: 27. feb. og årsmøde 7. marts.  
Evt. afholdes der et borgermøde ultimo jan. Emne: Cykelsti, fibernet, opstart af spejder 
mm. 

 
13 evt.  

Brugen af Agnes' service - hvad er der aftalt?  

 Der følges op ved at forhøre hos dem, der oprindeligt lavede aftalen. 

Springgraven skal repareres - det skal afklares med Niels om det er noget vi 

må/kan gøre og Virklund sport kan godkende? 

Medlemsskab af Radio Klitholm: Medlemsskabet bliver ikke tegnet på nuværende 
tidspunkt. 

 

 Aftalen med forsamlingshuset - er den afklaret eller skal der følges op? 

 - driftsaftalerne findes til næste møde hvor aftalen drøftes. 

 

Pylonen ude foran - der har været kommentarer om, at kortet ikke er til at forstå. 

Det skal aftales nærmere med Inge Marie om der kan sættes ny film over med et 

nyt og bedre kort. 

 

Forslag om billeder af bestyrelsen lægges på hjemmesiden for at udbrede 

kendskabet om, hvem vi er. 

Opbakning til det. 
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Søren Bubel har efter mødet skrevet flg. vedr. husets drift. 
 
Som vi aftalte på mødet mellem Aktiv Faster og forsamlingshuset har vi hævet priserne, så 

i Aktiv Fasters lokaler er priserne fremover. 
3.200 for foredragssalen og 4.800 for hallen + proppenge 15 kr pr person for middag og 5 

kr. pr. person for kaffe. 
(det var prislejet vi snakkede om den dag) 

  
Det betyder at en fest med 75 deltagere koster 4.325,- kr. i foredragssalen, hertil kommer 
leje af porcelæn, 

samme fest koster 2.175,- kr i Forsamlingshuset 
  

dermed ligger vi, som aftalt, væsentlig højere end forsamlingshuset. 
  
Jeg kan ikke lave om på de prisaftaler som allerede var indgået før mødedatoen, det drejer 

sig om 2 fødselsdage, og 1 konfirmation.  
disse fester falder på datoer hvor forsamlingshuset er optaget. 

 
Helga Hansen har efter mødet skrevet flg. vedr. porcelæn 
  

Det er sådan, at det porcelæn, der står i Aktivitetshuset må alle bruge, både private og 
foreninger. 

  
Når der kommer en for at leje porcelæn af Agnes til en privat fest, tager hun et beløb for 
hver del, uanset om det er det, der står i huset eller det er hentet hos hende. 

Altså hun tager et beløb pr. person ved leje af service. 
  

Men det vedrører jo kun hende selv. 
  
Så vi står altså inde for det porcelæn, der er i huset og går der noget i stykker, er det os, 

det går ud over og os der evt. skal have det erstattet hos den, der ødelagde det. 
  

 

Jørgen Madsen tager brød med næste gang. 

Referent: Lilian og Inger Marie 

 

Husk: Profileringskursus i Tim den 6. december. Se omtale på hjemmeside. 


