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Aktiv Faster

Dato og tid:

Torsdag d. 24. Juni 2021 kl. 19:00

Sted:

Aktivitetshuset

Forplejning:

Ingen

Mødedeltagere:

Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Mads Madsen,
Tina Pedersen, Kristian Ahle, Tove Pedersen, Kristian Villumsen, Inger
Mølholm, Maj Lejsgaard Ingemann, Vivi-Ann Stampe Kirkegaard

Fraværende:

Pernille Mikkelsen, Helle Andersen, Helle Bilberg

Dagsorden:
Dagsorden

Referat

Velkommen

Svend Erik startede med at byde velkommen til Mai og Vivi, som nye
medlemmer i bestyrelsen.
Derefter var der en hurtig præsentation rundt om bordet.

Tidligere referater

Næste punkt var underskrift af referater fra sidste bestyrelsesmøde, samt
årsmødet.

Bordet Rundt – tilflyttere:

Højevej 9 - Vi skal lige have koordineret hvem der skal på besøg der.

Konstituering af den nye
bestyrelse:

Fratrådt bestyrelsen:
Helle Andersen, Helle Bilberg
På valg:
Formand
Kasserer
Sekretær
Næstformand

Udvalg

Svend Erik foreslået genvalgt
- modtog genvalg
Jørgen foreslået genvalgt
- modtog genvalg
Helle Bilberg gået af
- Vivi-Ann blev valgt
Kristian Ahle foreslået genvalgt
- modtog genvalg

Gennemgang af de forskellige udvalg, tovholdere og andre grupper:
Grønne områder i Faster:

Tovholder: Tove

Grøn bande i Astrup:

Ansvarlig: Kristian Ahle
Tovholder: stadig Bodil Moesgaard

Servering (større arr.):

Dorthe Olesen (Tove),
Elsebeth Jansen stedfortræder?

Flag

Kristian Ahle (m.fl)
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Arrangementer

Indendørs vedligehold:

Jørgen Hindhede, Inger, Mads, Niels Boel Olesen

Teknisk koordinator:

Jørgen Hindhede, Jan Vestergaard
(Jørgen spørger Rasmus)

Sognearkivet:

Et andet udvalg – hører ikke under Aktiv Faster

Hjertestarter, Astrup:

Astrid Hindhede er kontaktperson
Der er også 1 i Ejstrup
Den i Faster er Sogneforeningens

Hjemmesiden:

Finn Bilberg, Rasmus Vestergaard,
Krista Vestergaard, Merete Bilberg,
Jeppe Vestergaard, Hanne V. Kristensen,
Vivi-Ann Kirkegaard

Cykelstier

Jens Peter, Mads

Velkomstgruppe

Jørgen, Mads, Tina, Pernille, Mai

Bande tovholder:

Lisbeth & Kristian Ahle

Gennemgang af kommende arrangementer, samt hvem fra bestyrelsen, der
er ansvarlig:
Arrangementer:
- Fælles møde med andre interessenter
- Fastelavn
- Skt. Hans
- Juletræstænding
- Kirke koncert
- Nytårskoncert
- Bandefest (fest for alle frivillige)
- altid 1. fredag i september
- NYT: Grundlovsfesten 2022:
- NYT: Vælgermøde Oktober 2021:
- Affaldsindsamling tages op igen:

Besøg

Aktiv Faster

Svend Erik og ??
Tina, Maj
Kristian V, Kristian Ahle
Svend Erik, Tove
Svend Erik, Vivi
Mads, Tina, Jørgen
Vivi, Tove, Kristian V
(spørg Helle A. & Helle B.)
??
Jens, Svend Erik
Svend Erik, Mads, Maj, Tina

Vi havde besøg at et par søde unger piger (Lene Cedergreen og Ann
Sindkjær), som præsenterede et fint nyt projekt med at lave ungdomsklub i
den gamle hestestald.
De kom med en god ide, og havde masser af ideer, input, gode ideer og
energi. (se idé-planche på sidste side)
De præsenterede ideen, spurgte lidt om assistance og netværk, og fik lidt
feedback med tilbage om hvordan de evt. kunne gribe det an.
Tina og Mai er med i et lille udvalg, sammen med Malene fra Faster Marie.
Er spændende hvad de kommer tilbage med.
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Ny SFO og bibliotek

Inger havde inviteret os med over på skolen for at se den nye fine SFO og
deres nye bibliotek.
Det er virkeligt blevet super flot, og skønt med godt tilskud fra kommunen til
sådanne projekter.

Respons fra årsmøde:

Forslag om et 24 timers arrangement med et event ved indvielsen af
hoppepuden.
Der skal gøres opmærksom på at den (hoppepuden) er der og, der skal
reklameres og laves flyers, og ved eventet skal hoppepuden holdes i gang i 24
timer.
Der mangles et par stykker til at hjælpe på dagen/natten, og evt. arrangere
andre sportsaktiviteter samtidigt, samt hjælpe med forplejningsdelen.
Mai og Tove er med.
Inger tager fat i foreningerne, og evt. kunne Fitness holde åbent.

Velkomstpakke:

Skal sparkes i gang igen snart.

Kickstart puljen:

Den pulje kan overvejes ved eventuelle nye projekter.

Repræsentantskabsmøder: Der skal evt. holdes et møde på halvvejen.
Svend Erik og Jørgen skal evt. have et møde med de foreninger der er
medlem i repræsentantskabet
Julebelysning i byerne

Blev sprunget over sidste år pga. Corona.
Købmanden og banken har spurgt igen.
Der skal laves budget og sættes gang igen.
Kristian V er med, sammen med Svend Erik, Vivi
Møde med Andelskassen, Købmand og Aktiv Faster

Oprydning på bål-plads og Der er pænt slået, men der mangler at blive ryddet op.
trekantsområde:
Det vil være ok at smide grene af dernede.
Spejderpladsen/Trekants området:
Nogen har sat noget i gang, og fældet, men hvor langt må vi gå?
Der skal laves en plan/udvalg for hvad der skal ske.
Udvalg: Møde i august - Kristian Ahle, Svend Erik, Inger
Møde om kommende
arrangementer

Vi skal have afholdt fællesmødet ang. kommende arrangementer i august.

Bestyrelsen

Vivi får bestyrelseslisten af Helle Bilberg, og sender med referatet til hele
bestyrelsen.

Helle Bilberg hjælper med at arrangere, sammen med Vivi
Svend Erik er tovholder.
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Opdatering af hjemmeside Svend Erik, Helle og Vivi gennemgår hjemmesiden og tjekker
udvalgene/banderne
Møde datoer

Bestyrelsesmøder:
Mandag d. 6/9 kl. 19:00 Forplejning: Svend Erik, Tina
Tirsdag d. 2/11 kl. 19:00 Forplejning: Kristian, Mai
Onsdag d. 9/2 kl. 19:00 Forplejning: Jørgen, Vivi
Mandag d. 21/3
kl. 19:00
Forplejning: Jens Peder, Mads
Årsmøde:
Torsdag d. 10/3 kl. 19:00

Forplejning: Tove, Kristian V. mfl.

Vivi booker lokaler til bestyrelsesmøder, og indkalder bestyrelsen.
Næste dagsorden

På næste dagsorden tilføjes:
Prokura: Vi beslutter at formand og kasserer har tegningsret. Efterfølgende
har det vist sig at det ikke helt er nok, men at man på generalforsamlingen
giver bestyrelsen ret til at pege på (formand og kasserer) som må tegne
foreningen ud af til, og der til skal der laves et dokument, husk det til næste
år

Som referent
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard
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