Referat ud fra dagsorden
Fælles foreningsmøde
Onsdag d. 30. august 2017 kl. 19.00- 21.30
i Fjelstervang Landsbycenter
FDF sørger for bordopstilling i mødelokale, kage og kaffe  Tak for det!

1.

Velkomst og punkter til evt. ved ordstyre Birthe Husted
Anette Sønderby er referent

2.

Meget kort præsentation og orientering fra alle deltagende foreninger og
institutioner.

Borgerforeningen for Fjelstervang

Birthe Husted

FIF

Bente Christensen og Jørgen Aagaard

Købmanden Let Køb

Kirsten Graversen

Indre Mission

Peter Christensen

Menighedsrådet

Inge Marie Winther Nielsen

Havekredsen

Else Nielsen og Judith Vestergaard

Beboerforening Rimmerhus

Inga Bank Olesen

Søndagsskolerne

Dorit Christensen

Brugerråd for Landsbycenter

Peter Andersen og Bjarne Svendsen

Støtteforening for Købmanden

Ole Aagaard

Brugerrådet for Udeforsamlingshuset

Lars Graversen og Anette Sønderby

Hjemmesiden Fjelstervang.dk

Thomas Christensen

Støtteforeningen for Børnenes Allé

Helle Kramer Pedersen

Fællesbestyrelsen Børnenes Allè

Hanne Hansen

Børnenes Allè – skoleleder

Peter Ulriksen

Foreningssamvirke RKSK

Claus Jensen

Styregruppen for Fjelstervang

Birthe Husted og Lillian Falk

Velkomstambassadør

Bente Christensen, Bjarne Svendsen, Peter
Andersen og Anette Sønderby
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3.

Thomas Mouridsen og Thorbjørn Iversen
Koordinering af store arrangementer
Kalender på Fjelstervang.dk er gældende – send arrangementer til webmaster Thomas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

14/9 Foredrag om Luther i Fjelstervang Landsbycenter
17/9 Høstgudstjeneste
30/9 Udeforsamlingshuset 4 års fødselsdag kl. 14.30-16.30
7/10 Gospel kl. 16 i Fjelstervang kirke
29/10 suppegudstjeneste
15/11 fællesspisning i Rimmerhus Forsamlingshus
2/11 skolefest Fjelstervang Skole – åben for alle
21/11 kl. 19 Juledemonstration i Fjelstervang Landsbycenter
25/11 julestue FDF
1. søndag advent d. 3/12 ved FDF, kirken, Borgerforeningen og Indre Mission

4.

Nyt fra kommunen ved Bjarne Svendsen
 Kommende kommunevalg. Bjarne stiller op og vil gerne modtage stemmer, så han
fortsat kan repræsentere området.
 Budgetforhandling netop overstået – nuværende servicetilbud fastholdes. Kommunen får
mere ros end ris.
 Andre steder i kommunen har vi behandlet stier og veje forskelligt – nu harmonisering
på vej dvs. flere stier og områder bliver overført til grundejerne inkl. Snerydning.
Landsbypedellerne kan opfordres til fx at klippe hæk. Obs på muligheden for at give
kommentarer til høring. Se mere på RKSK.dk – harmonisering af stier.

5.

Status og nyt fra Borgerforeningen
Bl.a. opfølgning på punkter fra sidste møde:
Den gamle genbrugsplads – hvad skal der være der? Forsyningen ejer grunden. Nuværende



sået græs og ok. Ikke egnet til parkering.


Fortov på Langgade ved det grønne område ønskes ført helt igennem og fortovsfliser trænger til
udskiftning over store dele af byen. Kan/vil kommunen gøre noget ved det? Borgerforeningen
har meldt fejl ind. Kommunen har udbedret nogen af skaderne, men fortov på Langgade ved
det grønne område er ikke prioriteret. FDF ønsker fliser helt op til FDF – Bjarne opfordre FDF til
selv at byde ind og evt. få fliserne udleveret. Alle skader inkl. skæve fliser og huller i vej mm
meldes på kommunens hjemmeside ”Giv kommunen et praj”.



Skolesøen – kan den blive pænere, måske med en oprensning? Peter Andersen holder området
pænt. Der trænger til oprensning. Peter tager kontakt til Forsyningen.

6.

Status og fremtidige projekter ved Børnenes Alle og Støtteforening for Børnenes Allè
o Støtteforeningen: Cykelsponsorløb gav overskud. Kommende aktiviteter på vej.
o

Fællesbestyrelsen: Tak for hjælp til FIF og FDF for aktiviteter til skoledag, så personalet
kunne komme samlet af sted på pædagogisk dag.

o

Der opleves stabilitet og positiv fremgang i Børnenes Allè.

o

Skoleleder Peter viser nye pjecer og plakater om Børnenes Alle.
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o

Ny hjemmeside: www.bornenes-alle-fjelstervang.dk . Skolens og SFO hjemmeside er
også ved at blive opdateret. Der meldes ud når det hele er klar.

o

Projekt ”samskabelse” i forbindelse med kommunal lederuddannelse, som Lene og Peter
deltager i -> tænker i at udbygge vores stisystem rundt i området inkl. til Rimmerhus og
Momhøje. Kræver at vi arbejder sammen og bakker op. Mere herom senere.

o

Elevtallet i skolen er nuværende 78. Børn i skoledistriktet er 116, så flere skal gerne
blive inden for eget skoledistrikt. Vi har et rigtig godt og velfungerende tilbud – både
vuggestue, børnehave, SFO og skole, så der er muligheder

7.

Status og fremtidige projekter ved Styregruppen for Fjelstervang
Bl.a. opfølgning på BDE projekt og boliger
Birte og Lilian arbejder videre med lejeboliger på Nørrevænget sammen med Liv i Fjelstervang.
Det er ved at blive konkret.
Der arbejdes med Fjelstervang Farveri om udnyttelse af bygningerne. Det er privat ejendom,
men der er aftalt at der søges nedrivningsstøtte til den gamle bygning. Gode ideer modtages
gerne.

8.

Fjelstervang.dk og skærm ved købmand ved Thomas Bonde Christensen
Hjemmeside:
Opdatering af kontaktoplysninger – tjek egen side og send rettelser til Thomas.
Martin Graversen er desværre flyttet, så det aftalte fra sidste møde er desværre ikke blevet
udført. Thomas mangler en ny hjælper. Aftaler at lave opdatering, så hjemmesiden bliver
tidssvarende. Peter Ulriksen spørger de unge mennesker, der har hjulpet med Børnenes alle
hjemmeside.
Efter mødet: Peter har lavet aftale om hjælp til ny hjemmeside, så den er i proces.
Skærm ved købmanden:
Thomas skriver det materiale han modtager til visning på skærmen, så opfordring til at sende
endnu mere
Ved ønsker om ændringer / opdateringer giv venligst besked til Thomas på mail
webmaster@fjelstervang.dk

9.

Velkomsthilsen og gaver til tilflytterne ved velkomstambassadører
6 familier har fået velkomstpakke i år og besøget bliver taget rigtig godt i mod.
Penge til nye velkomstpakker overføres til konto 7788 1115388, så vi fortsat kan udlevere
velkomstpakker
Godt indhold i velkomstpakkerne, men hvis flere ønsker at bidrage til indhold i pakkerne, så
kontakt venligst en af velkomstambassadørerne
Der opfordres til at give besked når man får kendskab til tilflyttere i skoledistriktet – Besked
gives til Bjarne Svendsen, Peter Andersen, Bente Christensen eller Anette Sønderby
Kommunen er begyndt med elektronisk velkomstpakke med bl.a. billettilbud til tilflyttere, som
kommer fra anden kommune.
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10. Fælles generalforsamling 2017.
Kort evaluering og plan for 2018 laves. Hvilke foreninger ønsker at deltage?
Succes. Giv besked til Birte Husted birthehusted@gmail.com , hvis man ønsker at deltage i
2018.
11. Fælles julehilsen med bl.a. julearrangementer og købmandens åbningstider
planlægges
Planlægning af 2017 – skal ud inden Havekredsens juledemonstration og FDF julestue.
Helle Kramer Pedersen vil gerne samle og lave opslag. Send til Helle helletrunte@gmail.com
senest d. 1. november.
Skal ud i uge 46. Deles ud af Judith, Peder, Bente, Else og Inga. Peder koordinerer uddeling.
12. Landsbypedeller ved Borgerforeningen
Kan løse mange forskellige opgaver, som ellers udføres af frivillige.
Ønsker til nye opgaver, der skal løses? Send besked til Birthe Husted birthehusted@gmail.com
13. Opdatering af mailliste
Send adresser til Anette anettesoenderby@gmail.com , som ønsker at modtage dagsorden og
referat
Helle Kramer Pedersen (formand for støtteforening for Børnenes Alle) helletrunte@gmail.com
Pia Majlund (formand for Rimmerhus Beboerforening) piamajlund@hotmail.com
Lilian Falk Jensen (styregruppen for Fjelstervang) falk.lilian@gmail.com
Referat kan ses på Fjelstervang.dk under foreninger
14. Næste møde planlægges
Næste møde onsdag d. 24/1 kl. 19 i Fjelstervang Landsbycenter
Borde stilles op i hestesko og kaffe laves af Peter Andersen
Kage ved Støtteforening for Børnenes Alle
Dagsorden laves af Anette Sønderby – forslag til dagsorden modtages inden d. 15/1 på
anettesoenderby@gmail.com
Kageliste:
2018 januar: Støtteforening for Børnenes Allè

2015 august: Menighedsrådet

2017 august: FDF

2015 januar: Brugerrådet

2017 januar: FIF

2014 april: Søndagsskolen

2016 august: Menighedsrådet

2013 april: Haveforeningen

2016 januar: Havekredsen
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15. Evt.
Søndagsaktiviteter ved DGI kl. 13- 15 – fælles projekt for flere foreninger? Interesseret? Vise
Landsbycenter – Udeforsamlingshuset – FDF? Arbejdsgruppe laves: Bente Christensen, Peder
Christensen og Bjarne Svendsen mødes og sender tilbud tilbage i september måned. Vil gerne have
arrangementet i april eller maj måned. Mere herom til næste møde. Efter mødet -> sæt kryds i
kalenderen d. 27/5
Hjertestarter i Landsbycenter – behov for nyt kursus? Evt. sammen med køreskolehold? Søge tryg
fonden? Peder Christensen og Peter Ulriksen snakker sammen og melder plan ud.
Vi har fantastiske omgivelser og faciliteter. Lad os endelig bruge dem, så kig gerne hyppigt forbi fx
Udeforsamlingshuset, Børnehaven/vuggestuen og FDF huset.
Lokale foreninger kan booke Udeforsamlingshuset og Landsbycenter gratis – så giv venligst Gitte
Anneberg sosa@privat.dk ang. Udeforsamlingshuset og Peter Andersen mobil 22302810 ang.
landsbycenteret

Husk at fortælle den gode historie 😉

Tak for en god aften og lækker kage
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