
 

 
 

Aktiv Faster 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde Aktiv Faster  

 
 
 

Dato og tid: Onsdag d. 9. Februar 2022 kl. 19:00 

Sted: Aktivitetshuset 

Forplejning: Jørgen & Vivi 

Deltagere:  Inger Mølholm, Jens Peder Bendtsen, Jørgen Hindhede,  

Kristian Ahle, Kristian Villumsen, Mads Madsen , Maj Lejsgaard Ingemann, 

Svend Erik Olesen, Tove Pedersen, Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 

Fraværende:  Pernille Mikkelsen, Tina Krøy Pedersen  

 
 

Dagsorden: 
 

Pkt Dagsorden Referat 

1. Tilflyttere, samt gennemgang og 
underskrift af tidligere referat.  

Referat fra sidste møde. 
 
Sidste tal på indflyttere er fra oktober:   
4 personer på hhv. Højevej 34, Egerisvej 36, Møllebækvej 4  
 

2. Regnskab  Jørgen gennemgår regnskabet, og det er godkendt af bestyrelsen. 

Regnskabet bliver fremlagt til årsmødet d. 10/3-2022. 
 
Der kommer kommune folk d. 16/2 og skal gennemgå den nye 
tilskudsaftale. 
 

3. Årsmødet planlægning   SEO har igen spurgt om Jørgen Madsen vil være ordstyrer – og det 
har han sagt OK til. 
Vi starter kl. 19:30 pga receptionen inden. 
Jørgen sørger for stemmesedler. 
 
SEO og Vivi laver dagsorden. Lokal arkivet har også et indlæg 
 
Flg. Fra bestyrelsen er på valg:  
Jens - modtager genvalg 
Kristian A - modtager ikke genvalg 
SEO - modtager genvalg 
Tina - modtager ikke genvalg 
Pernille - modtager genvalg. 
 
Vi skal have fundet en ny fra begge sider. 
SEO mfl. Spørger omkring.  
 
Annoncering til både Årsmøde og reception. 
Vi spørger igen FASTER (Andelskassen) om de vil sponsorere. 
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4. Landsbyprisen  Vi tog en hurtig beslutning sidst i november og gik igang. 
Fik fat i en flok mennesker, og alle gav den en skalle, og ca. 15 
personer skrev om alt muligt, inden jul. 
Efter nytår gik en mindre gruppe igang, og vi fik lavet et fint skriv, 
og det blev indsendt 11/1. 
 
Vi fik stor ros fra LAG – for godt arbejde. 
 
Vi vandt i Ringkøbing Kommune, og er derfor gået til regionen. 
Præmie 25000 kr. 
 
Vi fortæller om det inden årsmødet med en lille reception kl. 18. 
 
Hvis vi bliver udvalgt, så skal vi op og forsvare det d. 2/3. 
Vi får noget omtale – og det er vigtigt. 
 
Vi har fået fin opmærksomhed på det, og vi vil bruge det fremover 
til forskellige arrangementer og evt tilflytter. 
 

5. Nyt fra skolen  Inger fortalte om den spændende process med at finde det rigtige 
markedsførings bureau, som kunne se skole mm som de gerne ville 
ses, og de bliver certificeret som udeskole. 
Virkelig en omstænding proces, men de har virkeligt indfanget 
hvad det er VI kan og vil... 
 
Navneændringen og hjertet/B i logoet fortæller om den omsorg og 
rummelighed der er herude, og B som i børnene og i 
Birkevænget... 
 
Meget meget spændende at høre om den process de har været 
igennem, og Inger er super passioneret og kan fortælle meget om 
det. 
 
De har fået lavet nogle fine reklamer, billeder, videoer mm og en 
masse online markedsføring. Der kommer lidt med Sognet Rundt. 
 
Det har været en mega dyr process, og omkostningerne fortsætter. 
Selve kampagnen er allerede sponsoreret af gode lokale 
sponsorer. TAK FOR DET. 
 
Det er så vigtigt at vi får alle de lokale børn i vores skole, så vi er 
sikre på at den består fremover. Hele vores lokal miljø og huspriser 
mm afhænger af det. 
 
Måske kommer der i fremtiden en forespørgsel om sponsorat, hvis 
det bliver nødvendigt med flere tiltag for at bibeholde 
børneantallet. 
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6. Info fra mødet 
'Ungdomsklubben”  

Der har været informationsmøde ang. Ungdomsklubben, for at se 

om der overhovedet er interess for det. 

Der var ca 18 fremmødte. 

Lene og Ann havde lavet nogle store workshop posters, hvor 

deltagerne skulle komme med ideer. Dette skal så gennemgåes og 

så ser vi hvad der er af ideer. 

 

Næste skridt er at finde ud af om der er opbakning nok til at gå 

videre med det, og så hvad der skal til for at få Hestestalden lavet i 

stand. 

 

7. Info fra cykelstier  Som skrevet i avisen er det godkendt at der laves cykelsti fra 
Kildevej, og ud til den nye cykelsti mod Skjern. Hele projekteringen 
er igang. 
De starter efter sommerferien og er færdige til jul i år. 
 
Der bliver overgange nær Kjeldstrupvejen , med god overgang og 
hastigheds nedsættelse. 
 

8. Info fra mødet , tilflyttere, 
bosætning osv.  

Møde ang. bosætning, byggegrunde, med 3 fra kommunen sidst i 
november. 
 
Alle de forslag kommunen kom med, har vi allerede forsøgt og 
gjort.  
Fx. Byggegrunde i Faster og Astrup. Der er kun 4 tilbage, og der er 
ikke planlagt flere udstykninger, med mindre der er nogle private 
der vil udstykke nogen. 
 
Kommunen fik et godt indtryk af os, og vi af dem. 
Der er mange muligheder, og vi skal måske huske på at bruge dem  
engang imellem. 
 

9. ”Running Dinner”  Vi havde det oppe at vende med det for 2 år siden. 
Nu er det blevet nævnt igen. 
 
Det var ret langt i processen sidst, som kom Corona. 
Men man mener det skal ligge under Aktiv Faster som forening. 
 
Kunne man lave det 1 aften til Sportsugen? Kristian A tager det 
med videre. 
 

10. Tilflyttere – menu på 
hjemmesiden 

Lokale Guider: Helge Hansen slettes, Signe Vestergaard tilføjes 
Faster skole skal ændres til Børnesporet. 
 
Vi tager det op næste gang så Pernille kan komme med hendes 
input. 
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11. Slik-automat i Aktivitetshuset 
trænger til fornyelse 

FBG vil gerne have en anden, da den nuværende er dårlig. 

En ny koster 50.000,-. En ny vil være til kort/MobilePay, men det 

fungerer ikke for børnene der skal købe, de har ikke 

kort/MobilePay. 

Bestyrelsen siger nej til en ny til kort til 50000 kr. 

 

Bestyrelsen arbejder videre med om vi kan finde en anden og 

billigere løsning 

 

12. Rundkørslen - opslag  SEO og Vivi laver et lille opslag 
 

13. Eventuelt  Fastelavnsfest: 
Maj informerer at der er ret godt styr på det. 
Der er styr på tønder, og børnehaven maler dem i næste uge. 
Fastelavnsboller købes hos købmanden. 
 
Ang. legeplads i Faster: (Jørgen) 
Den er ikke iht gældende regler og der skal være forsikring på, så vi 
er nødt til at gøre noget, da vi har pligt til at vedligeholde det på 
kommunens grund. 
Vi fjerner de ting der ikke må være der, og lader mål, sandkasse og 
højen være. 
 
Kirkekoncert d. 23/10: (Vivi) 
Det bliver med Bent & Anders Bro 
(Bent fra Tørfisk & Anders fra Fotovognen) 
 
Det bliver med Frokost kl. 13 og koncert kl. 15. 
Koncerten varer ca. 1,5 time. 
 
Julebelysning: 
Prisoverslag: 44 master á 4100 kr. – ialt ca.: 180.000,-  
El: 50 kr. pr. mast pr. år. 
Vi laver 2 udkast med hhv hver og hver anden mast. 
 
Sundhedsuge – uge 17: 
Er det noget vi skal deltage i år? 
 

 
Endnu et godt møde, og Jørgen og Vivi diskede op med Jørgens lækre æblekage, og fastelavnsboller 
 
Næste møde er Årsmødet: Torsdag d. 10/3-2022 , kl. 19:30. 
Inden årsmødet er der reception i anledningen af nomineringen til Årets Landsby 2022 kl. 18.00. 
   
     
Som referent 
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 


