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Dato og tid: Mandag d. 6. September 2021 kl. 19:00 

Sted: Aktivitetshuset 

Forplejning: Svend Erik (SEO) & Tina 

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

Fraværende: Ingen 

 
 

Dagsorden: 
 

Pkt Emne Hvem 

1. Gennemgang af tidligere referat, 
samt underskrift 
 
 

Ingen kommentarer – referat underskrevet 
 
Vivi scanner det ind, og lægger det i vores OneDrive for 
bestyrelsen, samt på hjemmesiden. 

2. Bordet Rundt – deribland tilflyttere 
 
 

Vi diskuterede lidt tilflyttere – vi skal have besøgt dem. 
Vi afventer det nye udkast – pkt. 9 

3. Sekretæren har ordet 
Lidt IT info og setup, hjemmeside 
opdateringer, bestyrelsesfolder 
delt mm 
 
 

Vivi viste lidt om det nye OneDrive til bestyrelses dokumenter 
og referater.  
Diverse dokumenter kommer til at ligge deroppe. 
Kun bestyrelsen har adgang. 
 
Referater fra bestyrelsesmødet sendes til bestyrelsen. 
Efter 1 uge lægges den på hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden er under opdatering. 

4. Evaluering af Bandefesten, skal det 
fremover være en frivillig fest? 
 
 

Der var rimelig tilslutning og folk var glad og tilpasse. 
 
Vi kalder det Bandefest, men vi har ikke alle de andre projekter 
og hjælpere med. 
Skulle vi ændre konceptet? 
Skulle de også have været inviteret med?  
Kunne man kalde det en frivillig fest i stedet og få alle med. God 
ide – og vi skal selvfølgelig have alle med… 
 
Der er flertal for at vi bibeholder at vi sender invitationer ud, 
men udover banderne så kan vi invitere de kørende 
projektgrupper med. 
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Vi rækker vi ud til tovholderne for banderne for at få en 
opdateret liste fremover før invitationerne sendes ud, da det er 
tovholdernes opgave at holde listerne opdateret 
 
Feedback:  
Vi skal have hjælp i køkkenet.  
Det er det udvalg/gruppe der har arrangementet som skal 
sørge for hjælp. 
Bestyrelsen hjælper gerne, der skal bare rækkes ud. 

5. Orientering fra fællesmødet med 
menighedsråd og Faster 
forsamlingshus 

Kort gennemgang af mødet fra 31/8-2021 med arrangementer 
for 2021/2022 
 
Kirkekoncert: Planlægning i gang. 
 
Juletræs tænding: Planlægning i gang. 
 
Nytårskoncert:  
Vi må årligt bruge 2 aftener fra foreningsaftenerne, og til 
nytårskoncerten har vi så udfordringen igen med 2 (3) 
arrangementer om torsdagen, og det rammer igen Volleyball, 
så vi skal se hvad vi kan gøre.  
 
Fremadrettet holder vi os til 1 skole arrangement og 1 
Nytårskoncert om torsdagen, så fremadrettet skal den ikke 
lejes ud til andre om torsdagen. 
 
Fastelavnsfesten: Planlægning i gang. 

6. Kommende Arrangementer 
 
 

Vælgermøde i Hallen 
Jens Peder og SEO er i gang sammen med Rækker Mølle 

7. Julebelysning Det har tidligere været på snak, og Købmanden og 
Andelskassen vil stadig gerne være med. 
 
Kristian V. og SEO er i gang.  
Der er mange forslag. Der kan laves en prototype og så skal vi 
have lavet noget hurtigt hvis det skal nås i år. 
 
Hvor mange? 21 stk. hvis ved hver anden mast via hovedgaden, 
og så ned mod skolen 
 
Tilslutning koster ca. 3000 kr. pr mast. 
Økomomi ca 100-120.000 kr i opstart. 
Aktiv Faster betaler strømmen efterfølgende. 
 
Vi arbejder videre med det. 
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8. Fodgængerovergange i Astrup og 
Faster høringssvar 
 
 

Der kommer høringssvar – der er 172 fodgængerovergange i 
kommunen, og nogen skal nedlægges pga. LED-lys. 
Lillian har sendt høringssvar ind, med argumentering for at vi 
gerne vil bibeholde dem vi har. 

9. Velkomst pakke Der er holdt møde ang. et nyt hæfte. 
 
Vi syntes vi skal have noget fysisk med ud til tilflytterne, gerne 
en simpel folder, som vi nemt kan opdatere selv og trykke efter 
behov. 
Vi kan tage Sognet rundt og Kirkebladet med ud når vi går ud. 
 
Der skal findes nogle mentorer som måske matcher tilflytterne 
bedre. Det behøver ikke være udvalget hver gang. 
 
Hvad skal der i folderen? Foreninger og firmaer skal spørges. 
 
Hvordan integrerer man folk bedre? Fx gensynsfesten er oplagt 
til at tage nye naboer mm med. 
 
Skal vi lave nogle tilflytter-arrangementer? 
Det kan være vandreture, bildyst mm? 
 
Helle B har nogle filer som hun sender. 
 
Der arbejdes videre med det 

10. Orientering fra mødet omkring 
trekantsområdet 
 
 

Spejderne har passet det tidligere, og nu skal nogen overtage 
og passe det. 
 
Grøn Bande har været lidt i gang, og har snakket med Niels 
Lund. Ove Henriksen, kan måske taget nogen med 
raftemaskinen, ham skal der snakkes med, så der tyndes godt 
ud og stammes op. 
Ved kælkebakken skal der grenes noget ind, så den kan bruges 
til vinter. 
 
Niels Lund kommer med en 5-8 års plan som der skal kigges på, 
samt et budget. 
 
Hvis der er ideer – så kontakt Kristian Ahle 

11. Skolen v. Inger 
 
 

Endelig er byggetilladelsen kommet til Hoppepuden. 
De starter onsdag i denne uge – så skulle den være klar inden 
udgangen af september. 
 
d. 1/10 forventes der at der afholdes et 12 timers hoppe-
arrangement. 
Der kommer mere info også med eksakt dato. 
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Skolegården bliver shinet lidt op, og Ole Kristensen, hjælper. 
 
d. 5/10 kommer børne og familieudvalget herude og snakker 
med os om hvordan vi kan ændre udviklingen. 
Mads Fuglede var på besøg, og var meget imponeret. 
 
Skoleåret 24/25 kommer vi ned på omkring 60 elever, så derfor 
mødet. 

12. Honorar ved udlejning 
 
 

Jørgen var blevet spurgt vedr honorar ved udlejning til privat 
fest. 
 
Normalt får Aktiv Faster pengene ind for når vi laver kaffe mm 
til foreninger/udlejning og arrangementer. 
 
Hvad med privat fest? 
Der tilfalder evt. penge/honorar for hjælp i køkkenet til den der 
hjælper, uanset om det er en fra en forening/bestyrelsen der 
hjælper. 

13. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomsklubben: 
Tina og Maj har været til møde med Ann, Lene og Malene. 
 
De har allerede arrangeret et nyt møde, hvor de skal ud og 
besøge andre klubber, fx Tim, som er gået fra privat til 
kommunal, og måske også Rækker Mølle. 
 
Der var enighed om hvad det skal indebære, men nu skal 
der indhentes inspiration andre steder. 

 
Man kunne lave et møde eller værksted, lignende 
fremtidsværkstedet, hvor man kunne komme og 
tilkendegive om der er interesse for projektet, og om der 
er nogen der brænder for det, som kan bidrage. 
 
Aldersgruppe fra 4. kl. `-??. Og der skal deles op,- fx de 
små først og så de ældre lidt senere på dagen. Det er ikke 
meningen der skal være noget hver dag. 
 
Gruppen mødes snart igen. 

 
Seniorklub – Bordtennis: 

Senior klubben (SEO) vil starte bordtennis op.  
Hvis det lykkes, så skal der gardiner op i gavlen, så det 
bliver mørklagt så de kan se noget når de spiller om dagen. 

 
Sangaften: 
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SEO er blevet kontaktet om en sangaften fx 1½ time en fx 
fredag aften. 
 
Der skal være nogen der kan holde gang i det, og som vil 
være med til det.  
Vi vil gerne være med til at promovere dette, men der skal 
være en fra bestyrelsen der skal være med til at arrangere.  
 
Krista og Lisbeth (SEO) vil sikkert gerne være med til at 
arrangere. 
 
Pernille vil gerne være med fra bestyrelsen. 
Inger har måske nogen der kan spille. 

 
DM i Rally: 

d. 9/10 kommer der en afdeling i DM i Rally herud forbi. 
Jan Vestergaard har sagt at vi kan lave et arrangement, 
boder mm hvis vi vil.  
 
Vi gør ikke noget, men kan tage ud og kigge. 
Kommer nok på grusvejen via Højbovej mm. 

 
Børn på taget: 

Tiltagende problem med børn på taget herude, folk er 
meget bekymrede, og det kan godt gå galt. 
 
SEO er blevet kontaktet da det er vores bygning, men det 
er jo forældrenes ansvar. 
Der er skrevet om det tidligere, men det er svært at gøre 
noget ved. 
 
Et forslag var at lægge det op på Aula, og fortælle at folk 
er bekymrede. 

 
Vi afsluttede mødet med dejlig kage, is og småkager, og siger tak til Tina og SEO for god forplejning. 
 
Næste bestyrelsesmøde:  Tirsdag d. 2/11 kl. 19:00  
     Forplejning: Kristian, Mai 
 
Som referent 
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 


