Aktiv Faster

Referat bestyrelsesmøde i Aktiv Faster
torsdag d. 22.02.2018 kl. 19.00 i Aktivitetshuset

Deltagere:
Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Dorthe Olesen, Birgit Laursen,
Helle Andersen, Per Kaasgaard, Jan Vestergaard, Erling Nygaard, Mads Madsen, Heidi
Andersen, Helle Bilberg
Fraværende:
Forplejning: Rester fra nytårskoncert

Dagsorden:
1.

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

2.

Orientering ang. Hotelgrunden Højevej 39 (SEO)

Aktiv Faster har per 01.03.2018 solgt den tidligere Hotelgrund til Astrup Bolig Aps. Der er
stadig et par ting omkring tinglysningen som skal på plads (en 150 år gammel brønd, samt en
vej ret). Ud af de 4 nye huse, er 2 allerede reserveret.

3.

Orientering ang. Højevej 37 (parkeringspladser LAG projekt) (SEO)

Med hjælp fra Jørgen Madsen har vi fået startet et muligt projekt op på parkeringspladsen over
for den gamle hotelgrund, altså på den anden side af Steensbovej. Vi har kontakt til en
arkitekt hos RKSK. Projektet går ud på at lave en vinterhave/et grønt område, som vil være til
gavn for alle, men selvfølgelig især alle på Steensbovej (nye boliger samt de eksisterende
andelsboliger). Der bliver søgt 200.000 hos LAG til projektet, (betinget af vores egen
arbejdskraft).

4.

Åbent Landsbykontor Fjelstervang (Jan V og SEO)

Kompetence Centret (Hvide Sande) kan være behjælpelig med maskiner og materialer til et
evt. sti projekt.

5.

Astrup sø/stiprojekt (Jan V og SEO)

Eksisterende sø (på Jørgen Madsens jord) kunne evt. blive en ny vandresti på ca. 1,3 km. Her
vil det være oplagt at få Faster skole med, da søen ligger i fin gåafstand fra Fasters Børn. Det
kunne i den forbindelse overvejes også at etablere en ny sti omkring Ejstrup. Se i øvrigt punkt
4 angående hjælp til nye stier.

Aktiv Faster
6.

Aktivitetshuset (varmepumpe – striber på gulve og andet) (Jan V, Jørgen, SEO)

Jan har fået tilbud på varmepumpe, som indtil videre er ”lagt i skuffen”. 80.000 – 100-000 kr
tilbagebetalt over 9 år, hvilket vi synes er for omfattende.

7.

RKSK frivillig hovedstad orientering (SEO)

Lidt ”tynd aften” kun cirka 50 personer var mødt op.

8.

Forberedelse til årsmødet:

Regnskab (Jørgen)
Repræsentantskabet orientering og opdatering af kandidater
Valg (på valg er Dorthe, Birgit, Erling, Jens og Svend Erik)
Invitationer, stemmeberettiget, ordstyrer

9.

Evaluering af Nytårskoncert, Sjov Søndag og Fastelavn (Dorthe, Birgit, Helle A.)

Alle 3 gode arrangementer med henholdsvis ca 80, 150 og 150 deltagere.

10. Byfest, Aktiv Faster har ansvaret for grundlovsarrangementet (Tale, evt. musik)
(Jens, SEO)
Arbejdsgruppe: Svend Erik, Jens Peder, Mads
Jens Peder har fået Henrik Andersen, Rk. Mølle til at komme som taler til Grundlovsfest.

11. Planlægning af et kommende ’’fremtidsværksted’’ , fra sidste bestyrelses møde kom
der mange emner frem som var relevante, i forbindelse med disse
Det blev besluttet at planlægge et fremtidsværksted til efteråret.

12. Evt.

