
 

 
 

 

Aktiv Faster 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde Aktiv Faster  

 

Dato og tid: Onsdag d. 7. September 2022 kl. 19:00 

Sted: Aktivitetshuset 

Forplejning: Kristian V. & Maj  

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

Fraværende: Jørgen Hindhede 

 

 

Referat: 
 

Pkt Dagsorden Referat 

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

Referat fra sidste gang blev underskrevet. 
 
11 Tilflyttere siden sidst. Fordelt hvem der skal ud til hvem. Fremover 
skal tilflytterudvalget selv fordele og sørge for at der kommer nogen 
rundt, og gerne nogen alderssvarende med tilflytterne – især der hvor 
der er børn. 

 2. PinStop (kørselsordning). Desværre ikke så stor opbakning – 3 personer til mødet. 
Vi havde regnet med at flere foreninger ville kigge forbi. 
SEO og Vivi informerer om hvad det er. 
 
Siger Go for oprettelse til PinStop – og vi sætter igang med materiale. 

 3. Julebelysning. Kristian og SEO informerer om valg af julebelysning og det er bestilt. 
Super flot. 
 
Stor opbakning fra private og virksomheder – de solgte master giver 
55.000 kr.  
Aktiv Faster betaler 80.000  kr.  
Andelskassen og Købmanden giver 40.000 kr. hver  
 
Antal: 19 Astrup, 12 Faster, 7 Ejstrup, 3 Lille Faster. 
 
Prisen er lidt anderledes hvis vi selv gør noget – og vi skal have en 
lørdag eller 2 hvor der skal monteres lys og gran. 
Dato kommer når vi kender leveringen. 
 
Derudover skal der laves en bande for vedligeholdelse og 
ophængning/nedtagning. 
 
Montering af stik mm starter i uge 39. 
Klar til søndag d. 27/11 – hvor der er juletræstænding. 
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 4. Cykelstier (der har været 
licitation). 

Jens Peder informerer. 
Cykelsti mod Skjern er godt igang. 
 
Der er indhentet flere tilbud på Borrisvej – fra Astrup til 5-krydset. Og 
der undersøges om kommunen kan hjælpe ved at lave en 
samskabelses-projekt. 
 
Der arbejdes videre på det, bestyrelsen støtter op. 

 5. Emner fra områdemødet i 
Lem. 

SEO informerer om et godt møde SEO og Vivi var til i Lem i juni.  
 
Vi var samlet med de 4 klynger og startede med god mad. 
Vest Rum, Frisk Vind, Bedst mod vest fortalte om alt det de kan og 
gør. 
Meget inspirerende. 

 6. Landsbyprisen – evaluering 
& hvor står vi nu. 

Vi har fået prisen og pengene, og masser af god mad og kage mm. 
Der stilles stadig op til information fra os som vinder (SEO). 
Silkeborg på søndag og informere – sidste sted. 
 
Vi får masser af ros for alt det vi gør herude. 
 
Vi skal huske at bruge det til noget!! 
ALLE skal bruge det og gerne fortælle om det, og bruge det. 

 7. Fremtidsværksted. Lørdag d. 7. Januar kl. 9:30 
Niels Erik Kjærgaard faciliterer igen. 
 

Kan vi trække nogle unge med? Der bliver vendt masser af 
muligheder. Lave evt noget for de unge på dagen. 
 

Vi vil gerne have en masse mennesker, og gerne forskellige 
mennesker med i alle aldre, for at få en masse gode ideer – og bare 
fordi man foreslår noget, er det ikke ensbetydende med at man skal 
udføre det.  
Det er ren brainstorming – og helt gratis. 
 

Vivi smider det i kalenderen på hjemmesiden – og som en nyhed. 
Vivi sørger for at leje aktivitetshuset hele dagen. 

 8. Orientering fra Skolen. Inger informerer: 
Skal igen til dialogmøde, og SEO tager med. 
Præsenterer Børnesporet og Årets Landsbypris, og de er stolte af det. 
Skolen bliver certificeret som udeskole d. 30/9, og der bliver inviteret 
til arrangement. 
Der er stadig en masse spændende aktiviteter i fremtiden. 
 

Der er stadig 23 % af børnene i sognet, som ikke går i vores skole. 
 

Skolen støtter op om Støtteforeningen for Børnesporet og de 
aktiviteter de laver.  
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 9. Status for Busskuret og 
effekt kompas. 

Der samles flere penge ind til busskuret, og der er lavet et fint stykke 
arbejde med et oplæg til det sammen med et arkitekthus. 
 

Gavludsmykningen er sat igang, og mange var med sammen med 
Søren Vester. Fernisering 15/10-2022. 
Er lagt i kalenderen på hjemmesiden – mangler lige et eksakt 
tidspunkt. 

 10. Aktivitetshuset Udlejning og 
andet. 

Der begynder at komme lidt udlejning igen, bla. LAN i sommers igen – 
dejligt at det er tilbage. 
 

Udgifterne til varme og strøm stiger selvfølgelig også her, så vi holder 
øje, og ser om det bliver nødvendigt at justere priser. 

 11.  Kommende møder og 
arrangementer, samt 
evaluering af dem der er 
afviklet. 

Frivillig festen:  
Samme antal som sidste år – 53 personer. Vi fik endnu engang 
ros, og folk hyggede sig. 
  

Vi mangler lidt mere opbakning til fremmøde fra bestyrelsen. 
 

Vi skal være mere klare på hvad en frivillig er – flere har spurgt 
om det også gælder fx trænere i FBG, så vi skal nok give bedre 
forklaring næste gang. Måske tilmelding andre steder en kun på 
hjemmesiden  
 

Vi overvejer at flytte den til andet tidpunkt end september? Alt 
skole, fritidsarr. og frivilligt arbejde starter op samme tid.  

 

Kirkekoncert – d. 23/10-2022 kl. 14:  
Det er der styr på – er i kalender og på facebook. 
Involverede fra Aktiv Faster: Svend Erik Olesen, Birgitte 
Jørgensen, Vivi-Ann Kirkegaard 
Billetsalg – d. 13/10 kl. 17-19:  
SEO, Vivi, Karsten fra Menighedsrådet 

 

Juletræstænding d. 27/11:  
Involverede fra Aktiv Faster: Tove Pedersen, Birgitte Jørgensen, 
Svend Erik Olesen. 

 

Møde på tværs med de andre foreninger: SEO & Jørgen indkalder 
 

Møde om andre arrangementer: 
Vivi indkalder til møde med forsamlingshus, menighedsråd mm 
om de kommende arrangementer 

 

Møde i Lem om tilflyttere: 
SEO skal til møde i Lem ang. tilflytter i Lokalområdet. 
d. 20/9-2022 kl. 19-20:30.  
SEO vil gerne have 1-2 mere med. Tilmelding 15. september. 

 

Krolf-bane: 
Seniorklubben er ved at arrangere en Krolf-bane. Det er en 
blanding af kroket og golf. Spændende med noget nyt. 
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10. Eventuelt. Vi snakkede om fordelingen af opgaver i bestyrelsen, og flere bød ind 
for at hjælpe hvor der er meget. Dejligt. 
Vi skal alle huske at sige fra og bede om hjælp, hvis der bliver for 
meget. 
 
Kunne der være en plakat/info søjle/skab, til at hænge info/plakater 
op i? Eller andre steder at hænge op. 
Vi mangler et sted i Ejstrup og måske et sted i Faster. 
 
Vi snakkede om, om vi kunne kommunikere sammen i bestyrelsen på 
en anden måde, evt. istedetfor mail.  
Det overvejer vi lige til næste gang, for alle er ikke på 
messenger/facebook. 
 
Lokalt mini landsstævne... 
SEO informerer – der har lige været landsstævne, og nogen har 
udtænkt at vi laver et mini-landsstævne i banan-omorådet (imellem 
de store landsstævner hvert 4. år). Der kører gode tanker hos folk... 

 
Vi sluttede af med rester af islagkage og kager fra møde i sidst uge. Tak for det til Kristian og Maj. 
 
Næste møde er:   Torsdag d. 17. November kl. 19. 

Forplejning: Jørgen & Vivi   
  
    
Som referent 
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 


