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Dato og tid: Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 19:30-21:30 

Sted: Aktivitetshuset, Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern 

Deltagere Alle interesserede – der var ca. 40 fremmødte til årsmådet 

 

 

Referat: 
 

Pkt Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent. Jørgen Madsen blev valgt 

2. Aflæggelse og godkendelse af 
bestyrelsens beretning og 
regnskab 

• Årets gang:  
2021: præget af corona - mange aflysninger 
2022: vi skal i gang igen og bakke op om fælles aktiviteter 

 
• Tilflyttere:  

Det har været svært pga. corona at møde folk  
- vi har ikke haft flere ekemplarer af velkomstfolderen (men det 
har vi nu - det har udvalget for tilflyttere stået for at få lavet) og 
folderen er nu klar til at blive afleveret til kommende tilflyttere 
og dem som ikke har modtaget endnu, men som er flyttet til 
byen. 
Vi får iøvrigt heldigivs igen tilsendt info om tilflyttere. 

 
• Tilskud til haller:  

SEO og Jørgen har været til en masse møder (pointsystem) - 
digital booking - prøveordning ifht udlejning af hallen (turister) 
 

• Trekantsområdet/spejderpladsen: 
Aktiv Faster har "overtaget" området. - Et håb om at nogen vil 
arbejde videre på det område - der er et udvalg i gang. 
 

• Cykelstien:  
næste skridt i 2022: kildevej – granlyvej 
 

• Rundkørsel: 
Frivillige holder det, men desværre bliver der kørt hen over 
rundkørslen, så det bliver ødelagt. Dette er ærgerligt for os alle, 
specielt også for dem som bruger tid på at holde det. 
 

• Fodgængerovergange:  
nogle af dem nedlægges, der er indsendt en indsigelse imod 
det, men vi har intet hørt. 
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  • Skolen:  
Børnesporet Faster/Astrup - vi har et rigtig godt samarbejde 
med skolen - det er af stor betydning for bosætningen at skolen 
fungerer, for hele byen. De første 12 år kan man nemlig som det 
er nu, færdes i en tryg boble. Det skal vi værne om. 
 

• Indstilling til landsbyprisen 
 

• Opførelse af hoppepude 
 

• Opførelse af de 4 nye boliger (dog er vi afhængige af private ifht 
bosætning, da der ikke er afsat penge til opførelse af 
byggegrunde de næste 4 år. (bosætningsudvalget)  
 

• Fitness - 2021:  
meget dygtig FBG udvalg. (seniorerne kom ned i mødelokalet 
med deres bobspil) 
 

• Fornyelse af køkken i aktivitetshuset  
(god udnyttelse af corona-tiden) 
 

• Sangaftener (samlede folk under corona) 
 

• Kommunalvalget:  
Under kommunalvalget oplevede vi samarbejde de 3 sogne 
imellem - det var en stor succes/festlig aften i aktivitetshuset 
med ca. 200 fremmødte. 
 

• Busskuret: 
noget som vi vil få meget opmærksomhed med - det er i udbud 
lige nu. Det bliver spændende at se hvad enden bliver både på 
det og vægmaleriet. (muligvis slutningen af 2022) 
 

• Julebelysning: 
Vi fortsætter med at arbejde i det. 
 

• Ungdomsklub: 
I hestestalden - et spændende projekt, men har lange udsigter. 
 

• Faster anlæg/legeplads:  

skal nedlægges indtil man finder en løsning, da legepladsen ikke 

er godkendt.  

3. Repræsentantskabets 
godkendelse af den reviderede 
årsrapport, budget for det 
kommende år, disponering af 
årets resultat og fastsættelse af 
kontingenter. 

Regnskabet gennemgået 



 

 
 

 

Aktiv Faster 
 

  

Referat  
Årsmøde Aktiv Faster  

 

4. Indkomne forslag.  Ingen 

5. Medlemsforeningernes valg af 6 
bestyrelsesmedlemmer samt 1 
suppleant. 
 
 

På valg: 

• Jens Peder Bendtsen (modtager genvalg)  

GENVALGT 

• Kristian Ahle (modtager ikke genvalg) 

Birgitte Jørgensen valgt 

• Svend Erik Olesen (modtager genvalg) 

GENVALGt 

6. Personlige medlemmers valg af 5 
bestyrelsesmedlemmer samt 1 
suppleant. 
 

På valg: 

• Pernille Mikkelsen (modtager genvalg) 

GENVALGT 

• Tina Krøy Pedersen (modtager ikke genvalg) 

Pernille Nasser valgt 

7. Valg af revisor: På valg:  

• Bente Kaasgaard (modtager genvalg) 

GENVALGT 

8. Indlæg fra Lokal Arkivet  • Faster sognearkiv melder om et vellykket arrangement i 
samarbejde med menighdesrådet - kirkegårdvandring.  
Og vil gerne gentage succes'en i 2022 i maj måned. 
 
Der bliver spurgt til om det bliver set/læst i sognet 
rundt/udstillingen?  
Der bliver svaret at man savner det på torvet. Og at man som 
tilflytter synes at det er rart at læse om i sognet rundt.  
 

• - et forslag om at lave en "fortæller-aften" hvor der bliver gjort 
noget ud af, at snakke om sognearkivets historier.  

9. Eventuelt • Flygtninge snakken: 
Har aktiv faster tænkt tanker ifht flyninge fra Ukraine? - den 
gyldne banan samarbejde ifht at løfte opgaven. 
 

• Julebelysning - er der stemning for det? (SEO spørger de 
fremmødte)  
Der er stor opbakning, folk synes at det er spændende.  
Der er planlagt lys i ca. 42-44 master ialt. 

 
 
På betyrelsens vegne, 
Tina Krøy Pedersen 
 


