
 

 
 
 

Aktiv Faster 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde Aktiv Faster  

 

 

Dato og tid: Tirsdag d. 10. Maj 2022 kl. 19:00 

Sted: Aktivitetshuset 

Forplejning: Svend Erik (SEO) & Inger 

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

Fraværende: Pernille Nasser, Mads Madsen 

 
Referat: 
 

Pkt Dagsorden Referat 

1. Bordet Rundt, tilflyttere, samt 
underskrift af tidligere referat 

Præsentation af alle rundet om bordet, da Birgitte er med til sit 
første bestyrelsesmøde. 
 
Underskrift af referatet fra sidst. 
 
Ingen tilflyttere siden sidst 

2. Velkomst folderen til uddeling Folderne er færdige og klar til udlevering. 
Tina Krøj tager dem på listen 

Nikoline & Søren vil gerne hjælpe. 

 
Det bliver updateret/redigeret i efteråret. 

 
Vivi sender listen ud til alle. 

3. Landsbyprisen – evaluering: 
 

• Det videre forløb, forslag.  

prisuddeling (officielt) 

søndag d. 12/6 

(sportssøndag) 

 

• Evt.  en fest senere (udvidet 

frivilligfest) 

 

• Byporte, eller bannere ved 

by indgangene 

Meget fokus på dette den sidste tid, og det gør det 
stadig. 

Nu skal vi igang med 2. halvlej – nu skal vi til at bevise 

hvorfor vi har fået den. 
Vi skal bruge det konstruktivt og ikke hvile på 

laurbærerne. 

 
Vi fik lavet en fin film og SEO er blevet interviewet 

mange gange siden, og bliver det endnu. 
 

Vi skal skilte med dette, og vi bliver inviteret ud og folk 

vil gerne høre om det – hvordan vi har gjort det. Og 
hvad der er forkel på os og andre. 

 
Søndag d. 12/6 kommer der en flok mennesker og 

overrækker den pris til os, sammen med de andre 

priser der bliver uddelt til sportsugen. 
 

Skilte mm. ved porte. 2 x 2 meter på halmballer. 

Faster mod Skjern. Ejstrup fra Egeris, Astrup fra 
Videbæk. 
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Valgplakat størrelse på alle byskilte. 

Vi laver skilte forslag. (skilte er bestilt) 
 

Tænker vi skal gøre lidt ekstra ud af den kommende 

frivillig fest i september? Vi tænker lidt større....  
Evt. Mads & Simon ? Frivillig festen er d. 2. september 

 

Kunne vi lave en anden sognefest/julebal – i februar. 
Som fejring af Landsbyprisen? Vi lægger hovederne i 

blød 
 

4. Forslag til evt benyttelse af pengene 
(eks. julebelysning) 

Alle spørger hvad vi kan bruge så mange penge på: 
 

Forslag/brainstorm: 

 
SEO forslag at bruge nogle af pengene til julebelysning. 

Der skal være et møde med Købmand og Andelskassen 
for at vide hvad de vil være med til. 

5000 kr. mast – 43 master ialt – vi skal have fundet ud 

af hvad sponsorer vil give – for at beslutte nærmere. 
 

Vivi foreslog om vi kan gøre noget som alternativ til 

legepladsen i Faster. Tårnet skal fjernes, men gynger 
og rutchebane og mål bliver. Forslag til andre lege ting, 

evt. udendørs fitness redskaber. 
 

Evt lidt tilskud til hjemmeside opgradering. 

 
Cykelsti Borrisvej 

5. Forslag til donering af penge fra arv: 
 

Højskolen - ny skærm / 

projektor 
 

Sognearkivet (nyt udstyr) 
 

Trekantsområdet 

 
 

Der undersøges priser på skærm og udstyr til 

mødelokalet. 
 

Ingen behov lige nu 
 

Ingen behov lige nu 

 

6. Møder: 
 

SEO vil gerne have nogen med til nogle møder: 

 
d. 18. Maj: Møde i Lem - Tema aften ang. 

Frilandsbyer/friklynger Orientering.  

SEO, Jens Peder og Vivi tager afsted 
 

d. 23. eller 24. Maj:  
Møde/spil mod sognet de 7 dale (finalist) 

netværk/udfordringer læring. 

Vi afventer dato – så kommer mere info – vi skal 
deltage med nogle folk 

 

d. 31. maj:  
Fundraising kursus - Innovest  (fra kl 17-20) 

SEO og måske Vivi 
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6a Skolen (nyt fast punkt) Info fra Inger 

 
Alt godt på skolen. 

 

Fint skilt og de er alle vokset i den process med 
Børnesporet. 

 

58 børn i prognosen, men nu de over 60, så det er 
godt... 

 
De prøver at leve efter de nye værdier og er igang med 

udendørsskole-kurser. 

7. Kommende arrangementer: 

 
• Bandefest bliver til Frivilligfest: d. 2. september 

• Møde på tværs med de andre foreninger: SEO og 
Jørgen.  

• Møde med forsamlingshus, menighedsråd, FBG mm i 
August ang. de kommende arrangementer. 

8. Nedsætte udvalg til at 
planlægge Fremtidsværksted 

2022 i november 

Så er det tid igen: 
Jens Peter, ½ SEO melder sig 

Og Mads Madsen vil måske igen? 

 
FlytModVest (måske var det dem?) vil gerne være med. 

9. Fælles sangs arrangement De kommer igen til efteråret. 

10. Eventuelt Inger: 

Skolen har sagt ja til af tage en Ukrainsk dreng ind. 
Super dejligt. Familien har planer om at blive her. 

Inger og Pernille snakker sammen om at få lidt kultur 

snak mm med forældrene. 
 

Birgitte: 
Flag-alle: Hvornår kommer det op generelt? 

Vi har en 100 års fødselsdag d. 22. Maj 2022. 

Vi laver en flag-alle i Astrup by. 
Folk opfordres til at flage den dag. 

 

Pernille Bang: 
Troldhede folder med gå-ruter – en super god ide at 

lave med vores gå-ruter, samt noget mere. 
Måske vi kan tage det med til Fremtidsværkstedet? 

 
Vi sluttede af med lækker kage og dejlig frugt & kaffe – tak SEO og Inger. 
 
Næste møde er:   Onsdag d. 7. September kl. 19. 

Forplejning: Kristian V. & Maj   
  
    
Som referent 
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 


