
 

 
 

 

Aktiv Faster 
 

Referat bestyrelsesmøde i Aktiv Faster  
mandag d. 18.02.2019 kl. 19.00 i Aktivitetshuset 

 

Deltagere:  

Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Helle Andersen, Erling Nygaard, 

Per Kaasgaard, Jan Vestergaard, Mads Madsen, Tina Pedersen, Kristian Ahle, Anette 

Vestergaard, Helle Bilberg 

 

Fraværende: 

 

Forplejning: Rester fra nytårskoncert 

 

 

Dagsorden: 

1. Bordet rundt, tilflyttere, og underskrift af referat fra sidste møde 

2. Gennemgang af regnskab som forberedelse til årsmødet (Jørgen) 

3. Forberedelse til årsmøde: repræsentantskab, annonce/hjemmeside, ordstyrer, valg 
procedure, forplejning, temaer til aftenen osv. (alle) 

Helle B tjekker repræsentantskabslisten på faas.dk, Kristian Ahle bliver ordstyrer, Tina bager 

kage, Helle B. bager boller. Annoncering ok, som ifølge vedtægter (Sognet Rundt og faas.dk) 

4. Energi renovering (Aktivitetshuset, tilskud til energipuljen) (Jan/Jørgen/SEO) 

De 50.000 kr. vi modtog fra kommunen er blevet brugt på nyt gasfyr, pumper, samt LED 

belysning. I alt blev der brugt for 80.000 kr. på disse ting. Til gengæld skulle der gerne kunne 

spares 15% på varme og strøm fremover. 

5. Input fra arbejdsgruppen ”Aktivitetshuset”, (Kristian) 

Se bilag 

6. Input fra arbejdsgruppen ”Running Dinner, Fremtidsværksted for unge”, (SEO) 

Running Dinner bliver ikke nu, men måske senere på året, er lidt kompliceret at arrangere mth 

betaling osv. Fremtidsværksted for unge er sat til den 6. april. Der har desuden været møde 

med de nærliggende lokal samfund omkring Klynge samfund. Til årsmødet vil der desuden 

komme indslag omkring orangeri/Danmarks smukkeste busskur. 
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7. Evaluering af overståede arrangementer, Juletræstænding, Nytårskoncert, (udvalg) 

Begge arrangementer forløb godt, med stor tilslutning. 

 

8. Kommende arrangementer, sportsuge, Faster Andelskasse 100 års jubilæum, 
kirkekoncert, sundhedsuge 17  

Vi vil høre nærmere omkring alle arrangementer til næste bestyrelsesmøde. Sundhedsugen 

bliver et projekt mellem Faster, Rækker Mølle og Borris Skoler. 

9. Tilbud fra Center for social psykiatri (SEO) 

Svend Erik havde brochurer med vi kunne studere. 

10. Bestyrelsens arbejdsopgaver (SEO) 

Helle A., Jørgen og Mads modtager genvalg, Jan modtager ikke genvalg, Per og Helle B. er i 

tænkeboks. 

11. Førstehjælp/hjertestarter/hjerteløber (SEO) 

Jørgen og Helle B. er i udvalg, tager kontakt til Astrid Hindhede som gerne vil stå for 

undervisning måske 2 aftner. Aktiv Faster hjælper ved at tage mod tilmeldinger, booke lokaler 

og stå for forplejning. 

12. Evt. 

LAG: Merete Bilberg træder ud, det lykkes os desværre ikke vi kan ikke finde en ny lokal 

kandidat. 

Affaldsindsamling: skal have større opbakning, ellers kommer Aktiv Faster til at stå som alene-

arrangør. 

Til årsmødet: Husk lokalarkivet + nyhed på faas.dk (appetitvækker til årsmødet), Tina og Helle 

B bager, Helle A laver kaffe. 

 

 


