
 

 
 
 

Aktiv Faster 

Referat 
Bestyrelsesmøde Aktiv Faster  

 

Dato og tid: Mandag d. 20. februar 2023 kl. 19:00  

Sted: Aktivitetshuset  

Forplejning: Mads & Jens Peder (byttet med Tove & Birgitte)  

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

Fraværende: Inger Mølholm, Birgitte Jørgensen, Pernille Nasser 

 
 

Referat: 
 

Pkt Dagsorden Referat 

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

Referat fra sidste gang blev underskrevet. 
Tilflyttere siden sidst = 8 12 
(3 i september, 5 i oktober, 3 i november, 1 i december) 

 2. Fremlæggelse af regnskab  Jørgen fremlægger regnskabet for både Aktiv Faster, og 
Aktivitetshuset. 
Revisionen har godkendt regnskabet. Ingen invendinger fra 
bestyrelsen 
Regnskabet er klar til Årsmødet. 

 3. Orientering fra Skolen.  Inger deltog ikke i mødet – men havde givet lidt god information på 
forhånd – Inger skriver: 
 
Status fra skolen er, at vi med den netop overståede indskrivning til ny 
børnehaveklasse, kommer op på 70 elever! Det er vi glade for. 
  
Jeg mødtes med vores støtteforening i tirsdags – og vi aftalte, at det 
vist er på tide at sende et skriv ud til ALLE, jeg kan ramme omkring 
elevtallet på skolen.  
I en artikel i Ringkøbing-Skjern Dagblad for nylig, står skrevet, at det 
ser skidt ud for Faster, som kommer under 60 elever. 
Det har ingen gang på jord – det er statistik! 
  
Dags dato er vi på 65 elever og pr. 1/8 er vi på 70 elever. 
”Spread the word”, som man siger så smart! 

 4. Planlægning af årsmødet:   
Annonce, 
Repræsentantskabet, 
Dirigent, Forplejning mm. 

Invitationen skal gøres færdig idag – inkl dagsorden. 
 
Sekretæren sender mail til repræsentantskabet med invitationen og 
regnskab, samt at listen vedr repræsentantskabet på hjemmesiden 
skal revideres inden Årsmøde. 
(Sendt d. 20/2-2023 / Vivi) 
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 4. ...Punkt 4 fortsat. 
 
 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
 Medlemsforeningernes valg (6 best.medl. + 1 suppleant). 
 

Ikke på valg:  Jens Peder Bendtsen 
 Svend Erik Olesen 
 Birgitte Jørgensen 
 

På valg:  Jørgen Hindhede Modtager genvalg 
 Mads Madsen Modtager ikke genvalg 
 Maj Lejsgaard Ingemann Modtager genvalg 
Suppleant: 

 
 Personlige medlemmers valg af 5 best.medl. + 1 suppleant). 
 

 Ikke på valg:  Pernille Bang Mikkelsen 
  Pernille Nasser  (udtrådt af bestyrelsen – ny 
    suppleant tager over det næste år) 
 

På valg: Kristian Villumsen Modtager genvalg 
 Tove Petersen Modtager genvalg 
 Vivi-Ann S. Kirkegaard Modtager ikke genvalg 

Suppleant: 
 

 Valg af revisor:   
  Margit T. Kristensen Modtager genvalg 
 

 Pernille Nasser flytter, så en suppleant skal dække Pernilles plads. 
 
Invitation: 
 

Tilføjelse til invitationen: 
Sammen med kaffen, efter årsmødet, stiller grupperne fra 
Fremtidsværkstedet til at stille sig op og fremlægge fremskridt. 
 
LINK til fremtidsværksted sættes på indbydelsen og web 
 
Grupperne er flg. – hvis ansvarlig ikke kan være der, er de 
ansvarlige for at finde en erstatning: 
 
 MEDIE-CENTER – Kristian Ahle 

BEGIVENHED – Pernille Mikkelsen 
ENERGI – Jens Peder Bentsen 
BYUDVIKLING – Jørgen Madsen 
NATUR / OUTDOOR – Jørgen Hindhede 
VELKOMMEN / TILFLYTTER – Mads Madsen 

 
Mads og Jens styrer uddelegering af stemmesedler. 
 
Tove sørger for Forplejning og hjælp:  
Vi plejer af være ca. 30 personer.  
Pålægskagemænd og øl/vand 
Kaffe og chokolade 
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5. Evaluering arrangementer:   
Julelys tænding, Sang 
aftner, Fastelavnsfest.  

Julelys tænding:  
Det var en anden måde at gøre det på. Vi ville ønske der var flere 
med. Næste gang bliver det først lys-tænding og derefter kirken. 
Feedback var at det var for dyrt for fx. en familie. 
 
Sangaftener: 
Stor succes,- det er nogle gode aftener og godt med nogen udefra. 
Forespørgslen er stor.  
God variation både i kirken og aktivitetshuset. 
Vi forventer der kommer noget d. 4. september og d. 4. december 
Måske kommer der noget før... 
 
Fastelavnsfest: 
Ca. 113 personer – så flot fremmøde igen. 
Lækre fastelavnsboller fra Louises Catering – håber hun vil sponsorere 
igen.  
Børnehaven havde malet tønderne så fint igen. 
Vi mangler en wire til tønderne,- så den skal vi have fundet. 

 6. Evaluering af 
Fremtidsværkstedet – vi går 
emnerne igennem   

Tilflytter-gruppen mangler nogle ambassadører til gruppen – så har 
du lyst til at gøre noget for tilflyttere, så meld gerne ind. 
 
Resten af evalueringen kommer til Fremtidsværksted. 

 7. Ansøgning varmepumpe & 
stisystemet  

Vi har ikke fået tilbagemelding vedr. Tilskud til hverken varmepumpe 
eller stisystem – så den afventer næste møde. 

 8. Eventuelt.  Kristian: 
Vi skal lige have vendt med Inger ang. at skiltet ved vejen ikke 
længere skal hedde ”Faster Skole & Aktivitetshus”. Det skal vel hedde 
noget andet.... Også Google Maps siger Faster Skole. 
 
Pernille Mikkelsen: 
Der har været møder i de små underforeninger – og der er generelt 
snak om at der ikke er plads til alle,- fx en syssel-stue. 
Kunne man overveje at invistere i et sofa-hjørne eller noget i 
aktivitetshuset – eller måske skal vi overveje at finde et sted...  
Er der nogle steder?? Det kunne være det nye busskur? Eller den 
ombyggede hestestald (ungdomsklub) 
 
Affaldsindsamling: 
Mads hjælper med at lave ruter. 
Det skal deles igen. 
Siden ang. Hold naturen ren skal opdateres:  
https://faas.dk/foreninger/aktiv-faster/hold-naturen-ren/  
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 8. ...Punkt 8 fortsat... 
 

Maj: 
Bliver der lavet nye striber på cykelstien? Ikke noget der er planlagt. 
 
Vivi: 
Der kommer adskillige mails om arrangementer fra kommunen, som 
omhandler tilflyttere. Men vi gør ikke så meget – og vi mangler nogle 
tilflytter-ambassadører til dette. 
 
Der er møde ang. mini-landsstævne d. 21/2.  
Der kommer nogen fra Borris og Rækker Møller – og forhåbentligt 
også nogen herfra.  
Vi er spændte på at høre hvad der kommer ud af mødet. 
 
Repræsentantskabet på hjemmesiden opdateres – passer ikke. 
Hvem bør være med? https://faas.dk/foreninger/aktiv-
faster/repraesentantskabet-aktiv-faster/ 
 
SEO: 
Var med til Stiftende generalforsamling i Ungdomsklubben 
13 personer. Der blev lavet en 4 mands bestyrelse – og de er  igang. 
Der er gang i at samle en god slat penge ind til at gøre hestestalden i 
stand. 

 
Vi afsluttede med kaffe med lækre boller og fastelavnsboller 
 – vi siger tak til Mads og Jens Peter. 
 
 
Næste møder er:   Årsmøde: Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19:00 

 
Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 21. Marts 2023 kl. 19:00 
 Forplejning: Birgitte & Tove    

  
   
Som referent 
//Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 


