
 

 
 

 

Aktiv Faster 
 

Referat bestyrelsesmøde i Aktiv Faster  
onsdag d. 29.08.2018 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, Helle Bilberg 

 

Fraværende: Medlem fra skolebestyrelsen (Heidi Andersen er trådt ud af skolebestyrelsen) 

 

Forplejning: Helle A. 

 

 

Dagsorden: 

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

2. Møde ang. Persondataloven (Jørgen/Helle B.) 

Ingen planer om at gøre noget i den forbindelse, så længe vores opgaver fortsætter som nu. 

3. Fremtidsværksted, emner til indlæg, program for dagen m.m. (Kristian, Mads, SEO) 

Det er vigtigt bestyrelsen bakker op om dagen, bl.a. ved at fungere som bordformænd. Der 

kom forskellige forslag til de 3 indslag, som vi gerne skulle have arrangeret, omkring gode 

historier fra tilflyttere. 

4. RAH Bredbånd, status, og hvordan kommer vi videre på landet (SEO) 

Aktiv Faster sendte flere opfordringer, og det lykkedes til sidst at få nok tilmeldte i Astrup og 

Faster, gravearbejdet er allerede i gang. Desværre ser det stadig ret dystert ud m.h.t at få 

fiber ud udenfor de 2 byer. Der kommer ingen respons fra RAH. Evt. et tema til 

Fremtidsværkstedet. 

5. Ejstrupsøerne, møde med kommunen ang. søerne (Jørgen) 

Der er lige sat fisk ud igen. Fra kommunens side er der mere positiv feed-back. Der er kommet 

en ny kontaktperson. Kunne der evt. gøres mere på Mountain bike banen. 

6. Lær Dansk, sprogundervisning, integration -3 fællesarrangementer i efteråret 
(Kristian, Helle B, Helle A, SEO) 

Der er gang i 2 ting angående integration. De 3 arrangementer hen over efteråret, husk at 

gøre opmærksom på, at det er for ALLE i sognet. Samt et eventuelt behov for børnepasning 

mens herboende udlændinge er på dansk kursus. (Kontaktperson er her Hanne Vestergaard, 

fra VUC). Vi har ingen ide om, der er et behov eller ej, men Aktiv Faster har lovet at varetage 
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opgaven 3 aftner hen over efteråret. Forskellige foreninger er bedt om hjælp, Børneklubben 

Lygten, starter op med 3 gange i september. 

7. Hotelgrunden (skøde og lign.) (SEO) 

Endelig kom skødet på plads. Aktiv Faster har lovet at hjælpe ved et Åbent Hus arrangement 

den 1. oktober. Desuden vil der blive skænket en stor sten med tekst til grunden. Der var 

forskellige forslag til teksten på stenen. Der skal gøres noget ved grunden som vi ejer, overfor 

nybyggeriet eventuelt med midler søgt fra LAG.  

8. Opfølgning på Hjemmesiden, hvordan går det (evt. deltagere fra udvalget) 

Forslag om work shop med ”hjemmesidegruppen”. Kunne det f.eks. være i forbindelse med 

salg af billetter til Kirkekoncerten (4.10.)? Vi spørger gruppen. Og husk at bruge den nye 

kalender/nyheds side. 

9. Opfølgning på Grundlovsfest og Skt. Hans (Jens, SEO, Per, Helle) 

Alle har været gode arrangementer med stor opbakning. 

10. Kommende arrangementer, Bandefest, Kirkekoncert og andet (alle) 

Arbejdet går efter planen. 

11. Møde ang. Fasters Andelskasse 100 års jubilæum (SEO) 

Der kan blive tale om mange forskellige arrangementer, Aktiv Faster kunne evt. byde ind med 

at arrangere en Grundlovsfest, eller andet i den retning. Andelskassen er sponsor. 

12. Status for projektet cykelstativer, skraldespande og hegn (Jørgen) 

Stativ er købt, Per Kaasgaard er tovholder på at sætte arbejdet i gang med de nye 

cykelstativer, kontakte eksterne f.eks. Ole Christensen. Erling har haft fat i ”Landsby 

pedellerne” fra kommunen, som har malet alle borde/bænkesæt udenfor Aktivitetshuset og 

busholdepladsen, samt bålhytten på Trekanten. 

13. Evt. 

Landdistriktsrådets møde den 3. oktober er flyttet. Dorthe Olesen og Birgit Laursen har lovet 

at stå for forplejningen.  

 

 


