Aktiv Faster

Referat Bestyrelses møde i Aktiv Faster
torsdag d. 29.11.2018 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, Anette
Vestergaard, Helle Bilberg
Fraværende:
Forplejning: Juleafslutning

Dagsorden:
1.

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

2.

Orientering fra fremtidsværkstedet, vi vil bruge lidt tid på at evaluere på de to
møder d. 3. nov. og den 17. nov. Næste skridt, hvad er vores rolle som
bestyrelsesmedlemmer i Aktiv Faster (Kristian, Mads, Helle B., SEO)

Vi vil forsøge, at der ind til næste årsmøde bliver arbejdet videre med de forskellige projekter,
således at der kommer noget input på årsmødet. Hvad bliver til noget, og hvad bliver måske
ikke til noget? Og hvordan kommer vi i hus med nogle af projekterne.

3.

Status på ”Lær Dansk” og de 3 integration-arrangementer

Der har været børn at passe hver torsdag, der har været en journalist på besøg hos Hanne
Vestergaard til sidste ”Lær Dansk” aften. Det må betragtes som en succes, at der har været
kursus og ovenikøbet børnepasning på Faster skole. Tilslutningen til de 2 første
integrationsarrangementer har været ringe, derfor blev arrangement nr. 2, Mortens-and-aften
aflyst.

4.

Orientering fra Landdistriktsmødet, lidt input fra mødet, lidt inspiration (de som
deltog/SEO)

Landdistriktsmødet, som denne gang blev holdt i Astrup, var en god aften med forskellige
indlæg/inspiration fra nærliggende sogne.

5.

Orientering fra Bosætnings ambassadør møde på Innovest, lidt inspiration
(Kristian/SEO)

Lidt det samme som sidste gang vi var afsted til dette.

6.

Energi klubben (Jan/SEO)
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Energi aftenen i november blev aflyst pga for få tilmeldte. Vi har dog en ansøgning hos RKSK
”Energiklub”, her er en pulje på 50.000 kr. der kan søges af. Penge vil i så fald, blive brugt til
forbedringer af Aktivitetshuset, LED, fyr, evt. pumper.

7.

Faster Andelskasse 100 års jubilæum 2019

Forskellige arrangementer, der er planer om en større fest, som ligger i samme uge som
Grundlovsdag, hvilket betyder vi ikke planlægger Grundlovsfest i 2019.

8.

Opfølgning på Bandefest, Kirkekoncert, Åbent hus

Gode arrangementer med stor opbakning

9.

Status på vedligeholds opgaver

Ole Christensen kommer og lægger de sidste fliser foran Aktivitetshuset i næste uge.

10. Kommende arrangementer, juletræer, juletræs tænding, nytårskoncert
11. GO’ON penge, stadig et beløb, 50.000 kr.
Aktiv Faster vil søge om penge til den nye faas.dk hjemmeside, samt til udgifterne i
forbindelse med de 2 x Fremtidsværksted.
Sundhedsugen 2019 (uge 17), samarbejde med nabosognenes skoler
Evt.

