
 

 
 
 

Aktiv Faster 
 

Referat bestyrelses møde i Aktiv 
Faster  

tirsdag d. 03.02.2021 kl. 19.00 hjemmefra (ZOOM) 

Deltagere: 
Svend Erik Olesen, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede, Mads Madsen, Kristian Ahle, Tove 
Pedersen, Kristian Villumsen, Pernille Mikkelsen, Inger Mølholm, Helle Bilberg 
 
Fraværende: Helle Andersen, Tina Pedersen 
 

Forplejning: …ser det skidt ud med…vi satser på Sønderjysk kaffebord når vi må ses igen       

 

Dagsorden: 

1. Bordet rundt, tilflyttere,: Hangaards Have, Egerisvej 20, Sanne Poulsens, Asbjørn 
Mathisens, Højevej (Tage Andersens), Højevej (Lasse Jansens), Birkevænget, Erik 

Kjeldgård. Syv stk i alt, som jo selvfølgelig først kan besøges når Danmark lukker op igen.  

2. Årsmødet: Planlægning ud fra de muligheder der er, (bliver sikkert udsat til senere): 
gennemgang af regnskabet og godkendelse (Jørgen), valg: vi håber at det snart bliver 
muligt at afholde Årsmøde, men som planlagt torsdag den 11. marts bliver det sikkert ikke. 
Jørgen gennemgik regnskabet, det ser fint ud, og det blev godkendt. Da Aktivitetshuset har 
været mere eller mindre lukket i det sidste års tid, mangler der selvfølgelig nogle leje 
indtægter.  

3. Orientering Fitness (SEO): Fitnessrummet er ved at være færdig, der kommer snart 
maskiner ind, åbning er planlagt til slut marts. SEO viste billeder fra det istandsatte rum. 
Desværre er kurset for instruktørerne udsat pga Covid-19.   

4. Orientering Cykelsti (Jens Peder): Jens Peder er i løbende dialog med politikerne og Bølling 
Sogn.  

5. Orientering køkken (SEO): Der er allerede godt gang i ombygningen af køkkenet i 
Aktivitetshuset. SEO viste billeder herfra, gammel inventar er ude, og nyt er ved at blive 

sat op. Der er bestilt en maler til at male køkkenet, og når han er i gang, bliver han også 
bestilt til at male toiletterne i Aktivitetshuset.   
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6. Orientering fra Skolen (Inger): Skolen har haft mange børn i nødpasning, faktisk 50% af 
børnene i 0 – 4 kl. har været i skole under nedlukningen. Regnskabet ser fint ud. Skolen 
overvejer at investerer i en stor hoppepude (forslag fra Faster Marie), placering ved den 
store sandlegeplads foran Aktivitetshusets køkken, måske var det noget for Aktiv Faster at 
få en ”aktie” i? Mht elevtal, så er de kommende 2 årgange desværre meget små, til 
sommer er der kun tilmeldt 3 børn i 0.klasse, så det er spændende om de nye tilflyttere 
måske har nogle børn? Til 2023 kommer der heldigvis en lidt større årgang igen. Det er 
planen af SFO’en skal flyttes, over i nuværende bibliotek, bibliotek flyttet til fællesområdet 

midt på skolen. 

7. Bredbånd: projektet er godt i gang, næste ”step” er betaling fra de 129 tilmeldte. Når alle 
har betalt, vil grave arbejdet gå i gang. Tak til de frivillige i Bredbåndsgruppen. 

8. Covid-19, Hvordan forholder vi os og især til de foreninger der ikke kan benytte hallen: Vi 
vil skrive til Repræsentantskabet og forslå et møde med dem, når dette bliver muligt igen. 
Nogle foreninger har været meget lidt i gang, gymnastik, badminton…hvordan skal hal 
leje/kontingent se ud på den baggrund? 

9. Evt.  

  


