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Referat bestyrelses møde i Aktiv 
Faster  

tirsdag d. 24.11.2020 kl. 19.00 i Aktivitetshuset 

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

Dagsorden: 

1. Bordet rundt, tilflyttere, og underskrift af referat: Højevej 9, Kristian V. afleverer 

2. Arrangementer, Juletræs tænding og nytårskoncert: begge aflyses. Nytårskoncert 2022 
bliver torsdag den 6. januar 

3. Orientering fra køkken udvalget (Jørgen): Kjeld Frimor tegner køkken pt, renoveringen 
planlægges til at begynde første uge i januar   

4. Orientering fra foreningslokalet og seniorer (Kristian og SEO): Lokalet er blevet malet i en 
grønlig farve, SEO har sammensat et brev omkring brug af lokalet, sendes ud til vore 
forskellige foreninger. Der planlægges et evalueringsmøde med ”Bob-banden” cirka 1. 
marts. Idé om skilt på døren, Sognearkiv, mødelokale mm. Der er pænt ryddet op nu, og 
sådan skulle det helst blive ved med at se ud. 

5. Fitness (SEO): Der er god energi i arbejdsgruppen, og en positiv stemning, forhåbentlig 
står Faster Fitness færdig den 1. marts. Aktiv Faster udlåner 100.000 kr. 

6. Orientering fra Skolen (Inger): Se tidligere fremsendt separat mail fra Inger 

7. Cykelstier (Jens, Mads), stien mod Borris (Kristian): Jens Peder følger Kommunen tæt 
omkring projekt cykelstier i vores område. Kristian har fået et par ambassadører på 
Borrisvej, Eva Vestergaard og Jens Kr. Kjær. 
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8. Evaluering ”bandefesten” (Helle, Tove, Helle): Årets bande fest blev til en gave kurv, denne 
blev der sat meget pris på, næsten alle indkøbte kurve blev afhentet, prikken over i’ét var 
den personlige etiket på vinen. 

9. Hestestalden (SEO, Jens): Forslag om Mini-fremtidsværksted  

10. Bosætningsfilm (Pernille og SEO): SEO viste en film fra en mindre landsby, og undersøger 
hvad sådan et projekt koster. Vi diskuterede effekten af sådan en film, den vil helt sikkert 
kunne bruges til noget positivt, men dog ikke i stedet for vores ”velkomst pakke”. 

11. Busskuret (Helle B): Kort referat fra Borgermøde og status på projektet 

12. Evt. Kontaktpersoner fra det nye menighedsråd til arrangementer på tværs af foreninger, 
Kjeld Solsø og Lone Christensen. Der bliver indkøbt nye affaldsspande til Aktivitetshuset 
(Jørgen). Hovedrengøringen forløb tilfredsstillende. 

  


