
 

 
 

 

Aktiv Faster 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde Aktiv Faster  

 

Dato og tid: Torsdag d. 17. November 2022 kl. 19:00 

Sted: Aktivitetshuset 

Forplejning: Jørgen & Vivi  

Deltagere:  Birgitte Jørgensen, Jørgen Hindhede, Kristian Villumsen, Mads Madsen, Maj 
Lejsgaard Ingemann, Pernille Mikkelsen, Pernille Nasser, Svend Erik Olesen, Tove 
Pedersen, Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 

Fraværende: Inger Mølholm, Jens Peder Bendtsen 

 

 

Referat: 
 

Pkt Dagsorden Referat 

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

Referat fra sidste gang blev underskrevet. 
9 Tilflyttere siden sidst. Der er nok flere tilflyttere end dem vi ser på 
listen fra kommunen, og det forstår vi ikke helt. 

 2. Energisituationen, 
Varmepumper 

Det er rigtigt dyrt at fyre aktivitetshuset op.  
Der er derfor kigget på andre muligheder. 
Der er betalt 160.000 DKK i 2022 til nu. Mod 56.000 DKK sidste år! 
 
Der er indhentet tilbud fra 2 på for luft til vand. 
Der er regnet på om det kan betale sig, evt. kombi med gas og 
varmepumpe. Men så vil der være 2 service udgifter mm. 
 

Vi kan søge om tilskud til det ved kommunen, og det gør vi hvis 
muligheden viser sig. 
 

Ud fra pkt. 6 er Borris i gang med at arbejde på Fjernvarme – og vi 
holder øje med hvad der sker. 

 3. Orientering fra Skolen Inger deltog ikke i mødet – men Pernille gav lidt info. 
De har det godt på skolen. 66 elever pt. 
De har været på tur til Lego House – det var en stor succes.  
KVA sponsorerede busser. 
Der er lavet så fint udenfor og udeskolen er en succes. 

 4. Evaluering arrangementer  Kirkekoncert – det var en succes. Faktisk udsolgt. 
 
Gavl udsmykning – fernisering: 
En super god dag. Super tilslutning. 
Og det er så flot. 
 
Sangaften: En super god aften. 26 personer. De vil gerne være flere. 
Næste gang d. 5. december i kirken. 
 
Julelystænding d. 27/12-2022. 
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 5. Julebelysning  Der har været fuld gang i det. 
Vi er snart i mål med at montere lys og gran på alle – det er super 
godt arbejde. Der er folk klar til at lave de sidste på mandag. 
Der har været super flot opbakning til at hjælpe. 
 

Vi skal have fundet en julebande – ca. 6 personer, til op og nedtagning 
fremover. Kristian og Jørgen arbejder videre på det. 

 6. Orientering fra Borgermøde 
i Borris ang. energi 

SEO har været til møde i Borris og høre ang. Energi, samme situation 
som vi har. 
 
Der arbejdes på Fjernvarme fra Skjern til Borris 
Det er en stor investering – derfor vil det være godt med flere med fx 
mod Bølling/Faster Astrup. 
Skjern Fjernvarme må ikke tilbyde det til os, men vil gerne facilitere og 
servicere det for os. 
 

Borris er ihærdige og der skal være stor tilslutning. 
Vi følger med og ser hvad de kommer i mål med – men indtil videre 
kører vi vores eget løb for nu, da det har lange udsiger. 

 7. Grønne nabofællesskaber 
orientering 

SEO kontaktet fra Nr.Snede, som starter grønne fællesskaber. 
Der er en masse tiltag – og mange af dem gør vi allerede. 
Vi sagde nej tak. 

 8. Fremtidsværksted SEO, Jens og Mads er godt igang med at planlægge mødet, d. 7. 
Januar. Skolen hjælper gerne til med invitationen. 
 

Vi vil prøve at gøre noget andet – med personen som midtpunkt. 
Inger Bæk, Lotte Frydendahl kommer med nogle indlæg. 
 
Rundstykker kl. 9 – derefter grupper indtil frokost. 
Der udvælges så emner, som der så arbejdes videre med. 
Efter mødet - tilbagemelding på arbejdet til Årsmødet. 
 

Bestyrelsen forventes at deltage, og 1-2 i hver gruppe og facilitere og 
referere. 
 

Opgaver: 
Forplejning / køkken 
Vi skal have nogle til at lave goodiebags. (Vivi spørger Helle Bilberg) 
Det skal slået op på facebook og Instagram mm ofte. 
 

Vi skal have lavet noget tilmelding af hensyn til forplejning. 
 
Vi sender mail til repræsentantskabsgruppen at vi forventer at de 
kommer på dagen, og at de informerer deres medlemmer. 
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 9. Rengøringsdag Hallen  Der har været en dag med hovedrengøring i hallen og alt er blevet 
gjort rent. Der var ca. 20 personer – og det gik rigtigt godt. 
 
Vi bør nedskrive arbejdsbeskrivelserne for de forskellige 
bander/grupper, så vi ved hvem der gør hvad.  
Dette har været på tale tidligere.  
 

Vi skal huske at sætte pris på de frivillige og det store arbejde de gør. 

 10. Møde på naturkraft d. 29-
11 m. Landdistriktsrådet 

SEO og Jørgen tager afsted, med mindre der er andre der vil. 
Der vil være rundvisning på Naturkraft bagefter. 

 11.  Orientering ang. Arv 
(foreninger) 

Vi er blevet kontaktet af et firma lige efter vi har fået en arv, hvor folk 
uden pårørende kan tilmelde sig, så man kan donere til Aktiv Faster. 
 

Hjemmesidegruppen syntes ikke vi skal reklamere for sådan et firma 
på hjemmesiden, men hvis vi skal reklamere for nogen, bør det være 
lokalt. 

 12. Sædding Hede Vindmøller 
 

Man kan søge igen i år. 
Deadline for ansøgning er senest d. 1 December. 

 13. Eventuelt. Der skulle have været et møde i Lem ang. Tiltrækning af tilflyttere d. 
20/9, men det blev aflyst. 
Nu er SEO blevet kontaktet om det stadig er relevant, for så ville de 
komme herud til os. Vi tænker vi får input fra samme personer til 
Fremtidsværksted, så vi takker nej. 
 
INFO: Julelys tager 1kw pr time. Vi betaler 50 kr. pr mast pr. år. 
Det bliver ca. 1850 kr pr år – og vi plejer at give 1500 kr. for de 3 
juletræer vi normalt har, som er sparet væk i år.  
 
Der er affaldsindsamling er lørdag d. 1. April 2023 (Uge 13) fra 9-12.  
Vi starter med Rundstykker. 

 
Vi afsluttede med et stykke franskbrød, samt lækker ølkage,- tak til Jonna for kage. 
 
Næste møde er:   Mandag d. 20. Februar 2023 kl. 19. 

Forplejning: Birgitte & Tove   
  
   
Som referent 
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 


