
 

 

 

 Referat  
Årsmøde 2023 i Aktiv Faster  
 

 

Dato og tid: Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 19:00-21:40 

Sted: Aktivitetshuset, Birkevænget 31, Astrup, 6900 Skjern 

Deltagere Alle interesserede – der var godt 50 fremmødte til årsmødet 

 
 

Referat: 
 

Pkt Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent. Svend Erik byder velkommen. 
Kristian Ahle blev valgt – og siger tak for valget. 
 
Mødet er indkaldt rettidigt, så vi kan gå videre. 
2 stemmetællere vælges: Lisbeth Ahle, Jan Vestergaard, Hans 
Martin Jensen 

2. Aflæggelse og godkendelse af 
bestyrelsens beretning og 
regnskab. 

Svend Erik gennemgik sin fine årsrapport, med masser af 
spændende ting der er sket det sidste år.  
Årsrapporten vedhæftet dette referat. 
Ingen spørgsmål til rapporten fra forsamlingen. 
 
Jens Peder Bendtsen gennemgik regnskabet, da Jørgen Hindhede er 
på ferie. Regnskabet er godkendt af revisoren.  
Ingen spørgsmål fra forsamlingen.. 

3. Repræsentantskabets 
godkendelse af den reviderede 
årsrapport, budget for det 
kommende år, disponering af 
årets resultat og fastsættelse af 
kontingenter. 

Regnskabet, budget og årsrapporten blev godkendt af 
forsamlingen. 

4. Indkomne forslag. Ingen forslag. 

5. Medlemsforeningernes valg af 6 
bestyrelsesmedlemmer samt 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
  Jørgen Hindhede Blev genvalgt for 2 år 
 Maj Lejsgaard Ingemann Blev genvalgt for 2 år 
 
 Birgith Sig Petersen fra Badminton blev foreslået,  
 og blev valgt. I stedet for Mads Madsen) 
 
Suppleant: 

 Anette Milther Johannesen  Valgt som 1. suppleant 
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6. Personlige medlemmers valg af 5 
bestyrelsesmedlemmer samt 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 Stampe Kirkegaard Modtager ikke genvalg 
 
  Kristian Villumsen  Blev genvalgt for 2 år 
  Tove Petersen Blev genvalgt for 2 år 
  Susanne Kjær Olesen Blev valgt ind for 2 år 
  Mogens Terkelsen Blev valgt ind for 1 år 
   (istedet for Pernille Nasser) 

   
Suppleant: 

 Rasmus Vestergaard Valgt som 2. suppleant 

7. Valg af revisor. På valg:   Margit Kristensen Modtager genvalg 
    Margit blev genvalgt 

8. Indlæg fra Sognearkivet. Erik Jacobsen fra Sognearkivet havde lige et par ord om året der er 
gået. 
Plads problemerne er løst for en længere periode, det er fordelt 
anderledes og reolerne er blevet sikret. 
Sidste år var der valg, om der var nogen der ville træde ud, og alle 
fortsatte min 1 år mere. 
 
Igen i 2022 har der været en kirkegårdsvandring i maj. Spændende 
aften med ca 80 personer i dejligt vejr. Radio Ådalen havde 
forespurgt om de måtte komme og optage, og det gjorde de. Det 
havde stor intersse og radioen er blevet bedt om at sende det igen. 
Arkiv udvalget er i efteråret inviteret ned på radion for at høre hvad 
arkivet laver. 
 
I forsommeren kom der forespørgsel fra Aktiv Faster, om der var 
noget Sognearkivet manglede, da nogle af pengene fra 
Landsbyprisen kunne bruges på dem. De var rigtigt glade og fik ny 
PC og printer. 
 
Arkivet er blevet fuldgyldige medlemer af SLA og er derfor mere 
synlige, og nemmere at finde. Medlemsskabet kan bla udnyttes ved 
at handle billigere ind samlet, så der kan spares lidt der fremover. 
Dette gør så også at man skal indberette kultur statistik – det være 
sig besøgende og henvendelser på arkivet. Optagelsen gør også at 
der skulle laves nogle små ændringer i vedtægterne. 
Arkivets friivilliges timer er opgjort til 350 timer det seneste år. 
 
Alle kan se hvad der ligger på arkiv.dk 
 
Et godt og aktivt år med mange henvendelser, og de håber at de 
fremover også får en masse arkivalier ind.  
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De vil især gerne have udbygget oversigten over huse og hvem der 
bor i dem. 
 
En tak fra Erik til Aktiv Faster og arkivudvalget. 
Udvalget: Dorte Olesen, Poul Holm, Ernst Kristensen, Svend Åge 
Christensen 
 
Gennem af regnskabet – det blev godkendt af forsamlingen. 
Gennemgang af de nye vedtægter – det blev godkendt af 
forsamlingen. 

9. Eventuelt. Pernille Bang: Vi har en lille gruppe i Aktiv Faster, som arbejder med 
tilflytning. Pernille spørger efter flere ildsjæle i forbindelse med at 
de gerne vil gøre noget mere for vores tilflyttere. 
Derudover er der et velkomsthæfte som Aktiv Faster opdaterer, og 
udleverer. Der vil de gerne have hjælp fra ligesindede (familier mde 
børn, engelsk sprogede osv.) med at hjælpe med at uddele til 
tilflyttere. Henvend jer gerne hvis nogen vil hjælpe, eller har noget 
input vedr. tilflyttere. 
 
Pernille fortæller også om sangaftnerne, som har været en stor 
success, og der bliver forespurgt om der snart kommer flere – og 
det gør der. Men uanset om det er sang, foredrag eller andre ting, 
så kom gerne med ideer, så vi kan få flere gode arrangmenter. 
 
Kristian Ahle lukker generalforsamlingen ned – med tak for god ro 
og orden. 
 
SEO siger tak for i aften, og takker Kristian Ahle. 
Også tak fra SEO til de afgående fra bestyrelsen: Pernille Nasser, 
Mads Madsen og Vivi-Ann Stampe Kirkegaard for indsatsen. 
Og velkommen til de nye, det bliver et godt hold. 
Vi gør det vi kan med de kræfter og evner vi har. 
 
Så er der pålægskagemænd til alle, samt efterfølgende kaffe,  
– og derefter gennemgang af emner fra fremtidsværkstedet. 

 

Kaffe & Fremtidsværksted: 
 
Sammen med kaffen, efter årsmødet, stillede repræsentanter fra grupperne fra Fremtidsværkstedet sig op 
og fremlagde de fremskridt der har været i de forskellige grupper. 
 

• MEDIE-CENTER 
o Kristian Ahle fortæller om fremtidsværkstedet. 

o Det er vigtigt at finde en repræsentant for foreningerne og udvalg, som er ansvaralig for at 

alt på hjemmeside mm er opdateret. Det er JER der skal levere information til hjemmesiden 

mm for at den bliver levende. 

Konkurrence: Der er lavet en konkurrence på 2 gavekort til købmanden.  

Vi trækker en vinder mellem dem som lægger flest nyheder op fra nu og til 

udtrækningerne. Udtrækningerne sker hhv. d. 27/3 og d. 1/5. 
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o Vær aktiv alle sammen på hjemmeside og medier. Ingenting er for stort eller små til at 

fortælle om. Når man laver en nyhed på hjemmesiden kommer den automatisk på 

facebook også 

o Eksempel på en fin side: Faster Fitness er opdateret med fine billeder af udvalget (Tak til 

Bjarne Ingemann) og af instruktørerne (tak til dem selv for initiativet). Det giver bare noget 

liv og genkendelighed når der er ansigter på alle de fantastiske mennesker. 

o Børnesporet skal også promoveres, og alle skal hjælpe. Så ser du noget godt, så del det 

gerne. 

o Info tavler mm hos købmanden. Sat i bero, lad os få noget liv på siden inden. 

o Kom gerne og spørg hjemmeside udvalget om råd eller hjælp, når de har møde, oftest den 

først mandag om måneden (det står i kalenderen). 

 

• BEGIVENHED 
o Pernille Mikkelsen informerer om de status på de forskellige grupper. 

o Mini-landsstævne har holdt møde, og har inviteret alle fra den gyldne banan.  

Flot fremmøde. Ca 45-50 personer + 2 fra DGI deltog. 

Alle er kommet med synspunkter og ideer, og alle syntes det er en god ide, men det bliver 

først i 2024. Evt. 1 dags begivenheder i 2023. 

Udvalg fra Astrup, Borris og Rækker Møllle er lavet – og de mødes snarest. 

Ansvarlige: Erik Kjeldgaard & Jørgen Madsen 

o Ski-turen undersøges nærmere om det er muligt.  

Anvarlige: Pauline Madsen og Bjarne Ingemann 

• Portvinsfestival. Der oplyser Jørgen Købmand, at der kommer en mand fra Sjælland med 

cirka 40 forskellige portvin. Arrangementet vil ialt blive 2-3 timer i alt, startende med et lille 

foredrag. Afsluttes med at man kan tilkøbe mad mm. Foreløbig dato er d. 2/9. 

Ansvarlig: Jørgen Poulsen (købmand) løber med denne. 

• Kreativ værksted: de starter op midt september, og de håber at de finder et lokale inden. 

Ansvarlige: Pernille Mikkelsen, Tove Petersen, Ann Sinkjær, Lisbeth Ahle. 

• Film aften undersøges ang. rettigheder. 

• Fredags cafe afholder endnu et møde efter årsmødet, og de vil gerne have input og evt. 

hjælp.  

Ansvarlige: Mads Krag og Rasmus Vestergaard 

• Kvindeforum: der forsøges at starte Astrup Kvindeforum op 

Ansvarlige: Karla Hansen, Tove Petersen, Lisbeth Ahle og Anette Veiss 

  

• ENERGI 
o Per Hindhede informerer. 

o Der var møde efter fremtidsværksted, og de har afventet at få resultaterne fra screeningen 

fra kommunen. Det er nu kommet og skal gennemgåes nærmere, men de kan se at cirka 

20% af Astrup allerede er på varmepumper, så det skal undersøges hvad behovet er. 

o De mødes snart igen og vil diskutere om de skal have en anden mulighed screenet, hvis de 

kan. Eventuelle borgermøder er også på tale. 

o Energi udvalget vil gerne høre tilbage fra jer, hvis I er på vej på varmepumper eller andet, 

så det store arbejde ikke kan betale sig – så giv lyd. 

Ansvarlige: Per Hindhede; Jens Peder Bentsen m.fl. 
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• BYUDVIKLING 
o AK informerer 

o Boliger: Der har været møde, sammen med Jan Sindkjær og Ole Christensen og Kasper 

Bach, som har bygget de små rækkehuse på den gamle købmandsgrund, og de har planer 

om at opføre 3 huse mere, men det er lige sat i bero pga stigende omkostninger og dyre 

materialer. Der regnes på om det kan betale sig.’ 

Jan Sindkjær og Ole Christensen og Kasper Bach er åbne for muligheden for at købe en 

bolig i stedet for at leje. 

o Pendlerbolig: Der er en i Tarm man kan leje i 1½ år hvis man fx kommer udefor kommunen 

og får arbejde i RKSK. 

o Hvor er det henne Faster Astrup skal udvikle sig? Der er kun 4 grunde tilbage. Kommunen 

har streget, ikke fast, måske bag Andelsboligerne langs hovedvejen. Kommunen vil gerne 

have input. Måske skal der indkaldes til offentlig møde. 

Der er ingen hurtige løsninger – det er et langt sejt træk. 

 

• NATUR / OUTDOOR 
o SEO snakkede kort om de ting der var på tale fra Fremtidsværkstedet. 

o Opdateringer, udvidelser mm på stier. 

o Kunstig kælkebakke 

o Ejstrup søerne – det går for langsomt derude, vi mangler lidt fremgang.  

Det bliver nok en Æble plantage og dejligt brede stier. 

o Guidede ture i området 

 

• VELKOMMEN / TILFLYTTER 
o Mads Madsen informerer 

o Det er vigtigt når der er arrangementer, at ALLE husker at invitere de nye naboer eller 

tilflyttere med. Det kan være til den kommende affaldsindsamling,- til Dameaften og alt 

andet. Det kan være svært for en tilflytter at komme selv, så husk dem gerne. 

o Der er ikke mange efter fremtidsværkstedet som har meldt sig til at hjælpe i denne grupp – 

så der mangler ambassadører. Det er VIGTIGT at vi integrerer alle tilflyttere, så de bliver her 

– nogle af dem giver børn i skolen også. 

o Hvis nogen sidder med info/hjemmesider/grupper som kunne være relevant at få med i 

velkomstfolderne, så sig til. 

 

Se mere om grupperne på hjemmesiden - LINK til fremtidsværksted 

 
 
SEO siger tak for indlæg fra grupperne efter Fremtidsværksted – og igen tak for i aften. 
 
 
 
På betyrelsens vegne, 
Vivi-Ann Stampe Kirkegaard 

https://faas.dk/fremtidsvaerksted-2023-2/

