Referat

Bestyrelsesmøde Aktiv Faster

Aktiv Faster

Dato og tid:

Tirsdag d. 2. November 2021 kl. 19:00

Sted:

Aktivitetshuset

Forplejning:

Maj & Kristian x 2

Deltagere:

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

Fraværende:

Tina Krøy Pedersen, Mads Madsen

Dagsorden:
Pkt

Emne

Hvem

1.

Gennemgang af tidligere
referat, samt underskrift

Ingen kommentarer – referat underskrevet

2.

Bordet Rundt – deribland
tilflyttere

Ingen tilflyttere udover listen fra OneDrive.

3.

Orientering fra Område
møde i Hoven

I oktober. SEO og Jørgen var afsted.
Møde med Ådum og Hoven og Borris.

Vivi scanner det ind, og lægger det i vores OneDrive for bestyrelsen,
samt på hjemmesiden (1 uge efter udsendelse).

Det var en god aften – fin orientering.
De åbner spejderhytte som samlingspunkt.
Irene Lund Pedersen fra kommunen styrer mødet, og der blev snakket
om godt og skidt og nye projekter mm. i de forskellige områder.
Vi meddeler den nye koordinator, at det ville give mere mening med
andre områder, fx. Rækker Mølle og Borris mm.
4.

Orientering Halmøde
Skjern, ang. ny
tilskudsordning

2 møder for nyligt, og der er kigget på tilskud til haller.
Seneste møde kom de med et oplæg .
For vores vedkommende får vi en stigning på ca. 50000 kr.
Dette er beregnet ud fra hal/rum osv.
SEO og Jørgen syntes det er fint.
Nu skal det i høring, og så kommer den endelige beslutning.

5.

Skolen, møde med Børne
ungeudvalg, Aktiv Faster

SEO og Inger var til møde med kommunen på skolen, og de havde
forberedt på hvad de fortalte.
De var meget kontante og meldte klart ud at vi er nødt til at gøre noget.
Så der skal laves en strategi.
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De var meget forberedte og meget interesserede, og det var et godt
besøg.
Udfra en 5 årig plan, skal man kunne dokumentere at man ikke får
under 60 børn 3 år i træk, ellers falder hammeren, og skolen lukkes.
De syntes vi skal gøre alt for at hente børn fra andre steder.
De stillede spørgsmålstegn til vores setup med Faster Astrup mm til
hjemmeside/Facebook osv.
Faster Børns bestyrelse vil gerne række ud til Aktiv Faster og Faster
Marie for at financiere noget branding/reklame for at finde nogle børn.
Nedsat et branding udvalg til opstart.
Møde med 3 reklame bureauer for at se hvad de kan hjælpe med. Og så
skal der sættes et budget på xxx tusinde kroner.
Skolen må ikke bruge finanser til sådan noget branding, så de håber at
nogen vil hjælpe med det.
Kan Aktiv Faster hjælpe med til det? Vil vi?
Skal vi have noget bo-sætning med i samme setup?
En anden ting er at lave et stormøde sammen med os, og hvor vi kan
informere mere, og evt melde ud og få nogle folk på banen mht
konkrete opgaver. Men dette kommer efter der er lavet en branding
plan. Vi kan evt gøre det sammen med noget vedr. bosætning.
Aktiv Faster hjælper gerne med lokaler mm og hjælp til et møde, men vi
afventer lige en udmelding fra Fasters Børn om hvad der skal ske og
forslag til hvad der skal ske.
SEO melder ud til Faster Marie, med et udsagn om at vi gerne hjælper
og støtter op.
6.

Indvielse af Hoppepude

Inger sagde tak for det flotte bidrag fra sponsorerne og kunne slet ikke
få armenen ned.
Super godt fremmøde til indvielsen – og det var en total optur på den
dag (o:
Der var bestilt pølser til 200 og det var ikke nok og der hentedes flere.
Ca. 250 glade mennesker troppede op, trods regn.
Masser af positive ord og roser og glade mennesker – og folk var så
glade, og støtter op.

7.

Orientering fra
Ungdomsklubudvalg

Maj orienterer
De er indstillet til Go-on – men vandt desværre ikke.
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Landsplan #32, Lokalt # 13
Udvalget har været samlet et par gange, bla har de været ude og se Tim
ungdomsklub.
Besøg af Annemette, som tidligere er blevet kontaktet af forældre ang
SFO/Fritidsklub i Tarm, og hun havde en masse kontakter og erfaringer
med hvad man skal gøre og ikke gøre og en masser af kontakter mm.
Stor hjælp.
Der skal laves informations-aften ang. Ungdomsklub, d. 19/1.
Hvor folk inviteres og folk kan høre hvad der foregår og om der er
opbakning.
SEO informerede om at der har været snak om at søge Sædding Hede
Vindmølle fond om noget tilskud, og SEO har bedt pigerne at lave en
ansøgning igen. Senest 30/11.
8.

En ’episode’ fra Aktivitets
Huset, orientering +
rengøringsdag

Vi havde en snak om lidt ”negativ” aktivitet i huset, og en dag fik vi fat i
nogle konkrete børn, og har snakket med forældre og det har fået en
ende.
Aktiv Faster vil stramme op om episoder, og håber at alle vil være med
til at vi kan holde vores hus i en pæn og god stand.
Hvis man ser noget, så tag affære med det samme!!

9.

Julebelysning - Status

Valgt en stjerne og et juletræ – og Kristian har lavet nogle skitser efter
sidste møde.
Status er at Torben vil lave det til en rigtig billig pris, og det er rigtigt
dejligt, inkl. galvanisering og beslag.
Så var det noget andet med udtag i lygtepælene!
Der er 9-12 ugers leveringstid på de udtag.
Pris 3000 kr. pr enhed/lygtepæl.
Pris forbrug: 50 kr. pr enhed pr år (1½ måned)
Man skal ansøge hos kommunen for at få lov til at sætte det op, med
mål osv.
Man kan også ansøge om tilskud hos kommunen til det.
Status er at vi ikke når det i 2021 – men vi fortsætter med projektet, og
så kan vi regne på det, og finde ud af med ansøgning og finansiering.
Vi ville gerne have gjort noget i år – men kan ikke nå det.
Vi opfordrer folk til selv at gøre noget med lys mm – og så næste år
bliver det så med ny belysning.
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Kirkekoncert evaluering og
kommende arrangementer,
(sangaftener, valgmøde,
Landdistriktsmøde)
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Kirkekoncert:
Rigtig god koncert og dejlig aften.
Men for få fremmødte.
Op til menighedsrådet om det skal fortsætte.
Sangaften:
Første sangaften d. 1/11 med ca 40 fremmødte
Succes og en rigtig god aften med glade mennesker og masser af hygge.
Godt koncept og nemt.
Godt arbejde til initivtagerne, og både unge og gamle mødte op.
Gentages d. 29/11.
Valgmøde:
Fredag d. 5/11. Alle er velkomne.
Jens/SEO arrangerer sammen med Rækker Mølle og Borris.
Sponsorerne er klar og det bliver en god aften.
Andelskassen har sponsoreret en annonce i ugeposten.
Landdistriktsmøde:
Torsdag d. 4/11. Afholdes her i Astrup i år.
Der er sendt invitation til alle sogne.
Tilmeldt 40 personer.
Andre arrangementer.
Plakater er klar til Juletræstænding + Nytårskoncert + Fastelavn.
Alt er booket i Aktivitetshuset til hhv. Nytårskoncert og Fastelavn.
Aktiviteter oprettet på hjemmesiden og facebook.

11.

Tilflytterudvalget /
Velkomstpakken

Det går godt i udvalget.
Pernille skal mødes med Hanne Vestergaard, ang sidste opsætning.
Der er kommet tilkendegivelser fra alle der vil være med.
Der skal findes ud af hvor og hvordan ang. trykning af dem.
Første oplæg i 20 stk. Nyt hæfte hvert år, så den er opdateret.
Der prøves at findes en pris på tryk.
Super fedt der sker noget.

12.

Trekantsområdet

Der er en gruppe der gerne vil hjælpe med at få det lavet pænt og
ordentligt.
Der er nogle store træer som bliver fjernet i løbet af vinteren.
Kælkebakke området skæres ind.
Der er noget på shelter og madpakkehuset der skal renoveres. Der er
kommet 10000 kr ind øremærket til trekantsområdet.

13.

Orientering fra Fitness og
seniorklubben

Fitness er tilfredse, og det kører godt.
Over 65 medlemmer.
Feedback fra senior klubben at det nye rum er blevet fint.

Referat

Bestyrelsesmøde Aktiv Faster
14.

Priser i forsamlingshuset –
er de ok?
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Vi snakkede lige om de priser der blev sat på fællesmødet. Alle
arrangementer steg, og vi skulle lige være enige om at de nye priser er
ok.
Alle er enige om at det er ok sådan.

15.

Medlemskab og
plusmedlemskab

Mads havde spurgt om hvorfor har vi 2 typer medlemskab?
Tidligere:
Husstand 100 kr
Plus 200 kr
Det er levn fra gammel tid at der var 2 medlemsskaber.
Rettes på hjemmesiden – så fremover er der kun 1 medlemsskab:
Plus ændre til Medlemsskab: 200 kr.
Dem som er tegnet tidligere til 100 kr fortsætter med det.
Men alle nye er Plus medlemsskaber.

16.

Feedback fra og til
sekretæren med det nye
setup.

Vivi spurgte alle om folk har brugt det nye OneDrive setup med filer og
diverse lister.
Kan se flere har skrevet i listen med dagsordenen – er alle okay med
det?
Ingen feedback – ikke meget brug, men dem som har brugt det siger ok.

17.

Eventuelt

Ahle:
Der har været Rengøringsdag – rigtig god opbakning og en rigtig god
dag.
Flot fremmøde af rengøringsbanden.
Jørgen:
Jørgen har forespurgt ang. de varmeblæsere der tidligere blev købt til
mejeriet.
Kan vi købe dem da vi bruger dem oftest i hallen til fester mm.
Jørgen:
Gardiner i hallen går istykker igen igen.
Jørgen får et tilbud på el, da vi får at vide det er fordi vi rykker for
meget i dem. Så nu ser vi hvad det koster.
SEO:
Folk bruger omklædningrummene i forbindelse med fitness, og nu
klager folk over at der ikke er rent nok.
Skolen har ansvarlig for at gøre dem rent – og der følges op på evt.
mere rengøring.
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Inger:
Inger/skolen deler nogle indlæg og små videoklip mm for at promovere
skolen på skolens facebook, og alle opfordres til at dele det bredt og
gerne kommentere.
Vi afsluttede mødet med kaffe og dejlig kage fra Maj og 2 x Kristian.
Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d. 9/2, kl. 19:00
Forplejning: Jørgen, Vivi

Som referent
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard

