
 

 
 

 

Aktiv Faster 
 

Referat bestyrelses møde Aktiv Faster  
tirsdag d. 29.05.2018 kl. 18.30 i Aktivitetshuset 

 

Deltagere:  

Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Per Kaasgaard, Jan Vestergaard, 

Erling Nygaard, Mads Madsen, Tina Pedersen, Kristian Ahle, Heidi Andersen, Helle Bilberg 

 

Fraværende: Helle Andersen 

 

Forplejning:  

Dagsorden: 

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

2. Grundlovsfest (arrangement sammen med Faster Marie) Jens/Mads(SEO) 

Aktiv Faster skal stå for salg af drikkevarer samt opsætning af borde, og oprydning efter. Indtil 

videre har Jørgen, Jens og Helle B., meldt sig, samt nogle eksterne bl.a. Rikard. Men sig gerne 

til, jo flere vi er, jo bedre! 

Desuden vil Jørgen til Grundlovsfesten forsøge at få 5 min., med Niels Olesen og Mads Eriksen 

fra Faster Skole, for at diskutere hvor cykelstativet skal stå efter vuggestue byggeriet. 

(+hjertestarteren). 

3. Fremtidsværksted, plan for dagen Kristian/Mads/SEO 

Gruppen har lavet et godt program for dagen (lørdag d. 3. nov. 9.00 – 14.00). Bestyrelsens 

opgave bliver bl.a. at være ”bord formænd” og fordele os ved de små borde. Vi skal også have 

fundet nogle personer, som er flyttet hertil, som kan holde et lille indlæg omkring oplevelsen 

ved det. Hvem kan vi spørge? Tænk over det til næste gang. 

4. Orientering fra Landdistriktsrådsmøde i Astrup Jørgen/Jan/SEO 

God orientering fra Frivillig Vest, vi skal huske på at Frivillig Vest findes. Skal vi f.eks. søge 

fonde, kan de hjælpe os. Næste møde i Astrup bliver i september. 

5. Hotelgrunden/Højevej 37 (Status)    SEO 

Byggeriet er godt i gang, der kommer en lille regning på en ekstra opmåling. Vestjysk Mægler 

mangler stadig nogle papirer fra os, disse fik vi underskrevet, og afleveret til Vestjysk Mægler. 

Der har været en klage over rotter fra den lille grund Aktiv Faster også ejer på den anden side 

Steensbovej. Svend Erik har kontaktet kommunen, de har ikke svaret endnu. Vi diskuterede 

hvad der evt. skal ske med den lille grund, men kom ikke frem til nogen beslutning. 
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6. Lær Dansk (Borris/Faster – VUC) Kristian /SEO 

Tina, Kristina og Svend Erik kører et midlertidig projekt omkring integration af udlændinge i 

vores sogn (sammen med Hanne Kristensen fra VUC), bl.a. vil alle lokale foreninger blive 

spurgt om at hjælpe ved at stå for nogle aftner. Vi skiftes med Borris. Det er meningen Faster 

skal stå for september, oktober, november. Disse aftner kan indeholde mange forskellige ting, 

alt fra praktiske spørgsmål om det at bo i Danmark, til fælles oplevelser. Gruppens næste 

møde herom er den 19. juni. 

7. Aktivitetshuset vedligehold/løber/nøgler Jørgen/SEO 

Jørgen har indkøbt ny løber hos MCH. Jan har bestilt solfilm med Aktiv Faster logo. Der er ikke 

brugt meget gas på det sidste, for måleren var gået i stå. Den bliver skiftet nu. Gulvet i 

mødelokalet skal poleres op (den billigere/lette omgang) Jørgen bestiller polering. 

8. Ejstrupsøerne og Landsby pedeller Jørgen/Erling/SEO 

Der er kommet en ny mand hos Kommunen som er vores kontakt omkring Ejstrup Søerne. 

Jørgen og Svend Erik mødes med ham den 12. juni. Erling har fat i kommunen omkring 

Landsbypedeller, de kommer og maler vores borde/bænke sæt og bålhytten ved Trekanten. 

9. Arrangement Skt. Hans og Bandefest Helle B/Per/Helle A 

Gruppen omkring Skt. Hans har haft møde og fordelt opgaverne. Mht bandefest blev det 

foreslået at spørge om mad ud af huset fra Faster Forsamlingshus. Invitationer skal først ud 

primo august. 

10. Hjemmesiden, status og evaluering SEO/alle  

Hjemmesiden kan til tider være lidt tung at åbne. Gruppen arbejder med at forbedre dette. 

Alle skal vænne sig til noget nyt, dette gælder også når en hjemmeside bliver ændret. Vi 

inviterer måske hjemmesidegruppen til et kort indlæg på vores næste bestyrelsesmøde. 

11. Danmark Dejligst Naturens Rige d. 18-8-2018 Jørgen/SEO 

Der er nedsat et udvalg bag Danmark Dejligst Naturens Rige (kommunen står bag) og vi bliver 

højst sandsynlig bedt om hjælp fra dette udvalg, det kan f.eks. være til P-vagter e.l. Danmarks 

Dejligst bliver et gratis arrangement som kommer til at foregå på Dejbjerg hede. 

12. Højspændingskabler (Aktiv Fasters holdning) Jan/SEO 

Dette nye emne blev diskuteret – der var delte meninger. 

13. Evt. 

Frivillig Vest arrangerer et møde den 20. juni omkring den nye person data lov. Vi skulle gerne 

møde med et par mand til det.  

Indre Mission og FBG har jubilæum i denne uge, vi køber en gave til begge. 
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Andelskassen har jubilæum til næste år, og vil muligvis gerne have os med til noget, Svend 

Erik tager derhen til et lille møde den 18. juni. 

Heidi fortalte kort omkring den nye vuggestue, som er kommet godt fra start og nu har 9 

børn. Der er 30 børn i børnehaven. Faster Skole starter en ny 0. klasse op med 13 elever, og 

19 går ud til sommer. 

RAH starter en kampagne omkring Bredbånd. 

 

  


