Referat ud fra dagsorden fælles foreningsmøde
Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 19.00- kl. 22.00
i Fjelstervang Landsbycenter
Støtteforening for Børnenes Alle sørger for bordopstilling i mødelokale, kage og kaffe 

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. Status? Hvad er relevant andre skal vide? Store arrangementer nævnes

FIF ved Bente Christensen, Dorthe Sørensen og Karina Dullweber


Snart generalforsamling (d. 7/2). Mangler bestyrelsesmedlem til badminton.



I gang med samarbejde med andre klubber ift. fodbold.



Ser på nye tiltag fx Yoga om mandagen og madlavningshold for børn om tirsdagen. Starter op i
foråret.

FDF ved Claus Jensen, Inga Bank Olesen og Thorbjørn Bonde Falk


Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning d. 4. februar – alle er velkomne



Mødes onsdag og torsdag. Medlemsfremgang. Nyt med puslinge torsdage kl. 16.30 – 18.15.

Indre Mission og missionshuset ved Peder Christensen


Mødes hver torsdag aften

Hyggeklub i Fjelstervang Landsbycenter ved Henning Truelsen


Mødes hver tirsdag kl. 14.30 – 16.30 til hygge, kortspil, bob mm

Menighedsrådet ved Ebba Christensen


Mange aktiviteter

Havekredsen ved Judith Vestergaard


4 årlige arrangementer, hvor alle er velkomne. Der udgives pjece med de forskellige
arrangementer.

Beboerforening Rimmerhus ved Inga Bank Olesen, Pia Majlund og Henrik Hammelsvang


Arbejder på legeplads og at samle penge ind til det. Sammenlægning af grunde. Frysehuset skal
bevares som frysehus. I gang med mange aktiviteter og har netop fået tilsagn om LAG tilskud.
Ønsker opbakning.



Har fået hjertestarter.

Søndagsskolerne ved Ebba Christensen
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Børneklub hver mandag eftermiddag for 0. – 4. kl og mandag aften for 5. og 6. kl. i
missionshuset

Støtteforening for Købmanden ved Ann Galmstrup


Arrangerer torvedag d. 7/4 og fællesspisning hos Ebba og Peder Christensen første fredag i
september. Hjælper ved byfest. Søger ekstra hjælper.



Nyt at man kan blive medlem af Støtteforeningen. Medlemskab af støtteforeningen giver
særlige fordele.

Vorgod – Fjelstervang jagtforening ved Christian Dal Nielsen


Ca. 125 medlemmer – forskellige aktiviteter. Havde bl.a. skolebørn fra Fjelstervang med på jagt
og fortalte om jagt, vildtpleje mm

Foreningssamvirke RKSK ved Claus Jensen


Arbejder bl.a. på at få ændret tilskud til foreninger, så også +25 tæller med

Brugerrådet for Udeforsamlingshuset ved Henrik Hammelsvang, Lars Graversen og Anette Sønderby


Udeforsamlingshuset gøres rent og forårsklar d. 17/3. Der arrangeres 5 års fødselsdag sidst i
september.



Økonomisk render det rundt og vi får sat penge fra til vedligehold og reparationer.



Vil gerne stå som medarrangør ved arrangementer for alle.



Brug gerne huset og området mest mulig. Hvis man ønsker at være sikker på at huset er ledigt,
så book ved Gitte Anneberg på sosa@privat.dk eller 40 82 21 58. Booking er gratis for
foreninger fra vores område.



Ved spørgsmål eller kommentarer til det praktiske / selve huset kontakt Lars Graversen, Keld
Jespersen eller Jacob Rind.

Borgerforeningen for Fjelstervang ved Birthe Husted


Åbent kommunekontor kl. 14-17.30 d. 25/1 i Fjelstervang Landsbycenter – alle er velkomne til
at kigge forbi

Brugerråd for Landsbycenter ved Bjarne Svendsen og Peter Ulriksen


se information under skolen

Støtteforeningen for Børnenes Allé ved Helle Pedersen


Selvstændigt punkt på dagsorden
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Fællesbestyrelsen Børnenes Allè ved Hanne Hansen


Det går godt i alle enhederne og flere børn er på vej



Se mere under Peters information

Børnenes Allè ved skoleleder Peter Ulriksen


Selvstændigt punkt på dagsorden

Købmanden /Let Køb ved Kirsten Kragelund, Peder Christensen og Henning Truelsen


Selvstændigt punkt på dagsorden

Styregruppen for Fjelstervangs fremtid ved Birthe Husted


Selvstændigt punkt på dagsorden

Velkomstambassadører Bente Christensen, Bjarne Svendsen, Peter Andersen og Anette Sønderby


Selvstændigt punkt på dagsorden

Bjarne Svendsen repræsenterer Ringkøbing-Skjern kommune
Henrik B Kristensen

3.

Koordinering af store arrangementer
Kalender på Fjelstervang.dk er gældende. Send datoer hertil inden mødet.

Søndagsaktivitet. Til sidste fælles foreningsmøde meldte vi Fjelstervang til søndagsaktivitet. Bente
Christensen, Bjarne Svendsen og Peder Christensen blev valgt til arbejdsgruppen. Det drejer sig om 10
ture om året i lokalområder arrangeret af DGI-Vestjylland, Ringkøbing-Skjern Museum samt Kultur,
Natur & Fritid og Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern Kommune. Søndag d. 24/6 får Fjelstervang
besøg.
Konceptet er at man går en tur rundt i lokalområdet og lokale fortæller. På de andre ture er der
kommet mellem 12 – 70 pr. gang, men der er ingen tilmelding.
Vi har planlagt frokost (deltagernes medbragte mad) i Udeforsamlingshuset. Bjarne Svendsen fortæller
om kirke og landsbycenter, Henrik Hammelsvang fortæller om Udeforsamlingshus, Inga fortæller om
FDF og Lone Vestersager om skole og børnehave. Afslutter med kaffe og kage i Udeforsamlingshuset.
Hvem vil hjælpe med at stille borde og stole op?, pynte borde? bage pladekager? lave kaffe og te? Evt.
andet? Tilbagemelding gives til Bente Christensen på mobil 20 74 34 58 gerne inden 1. juni.
Der kommer pressemeddelelse mm senere
 En god historie 
Fælles pjece med datoer? Ved Karina. Program fra Resen fremlægges. De har sponsorer for at betale
pjece. Koster ca. 3232 kr. ved 400 stk. ved Videbæk Bogtryk. Ide at udkomme 1 gang om året. Der
snakkes om mulighed i at bruge internettet – hjemmeside, face book og skærm ved købmand. Måske
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begge dele. Kræver at der indsendes data. Evt. samarbejde med kirkebladet. Der besluttes at ny PR
gruppe følger op på ideen.
Fælles rengøringsdag i Fjelstervang? En event? Udeforsamlingshuset gøres rent og forårsklar d. 17/3.
FDF, missionshus, skole, børnehave, FIF holder også arbejdsdag/rengøringsdag. Evt. fælles aktivitet
for hele byen, hvor der hygges og inddrages andre end dem der allerede sidder i bestyrelser?
Der aftales at der snakkes sammen og vi forsøger at inddrage andre i rengøringsdagene. Foreninger
der ønsker at deltage d. 17/3 melder opgaver ind til Anette Sønderby inden d. 1/3. Anette laver
indbydelse. Udeforsamlingshuset giver formiddagskaffe og frokost til dem, der kommer for at hjælpe
denne dag.
Punkt sættes på dagsorden til august, så evt. fælles dag kan planlægges i foråret 2019.
Kursus i hjertestarter / førstehjælp? Ved Peder Christensen.
Peder har meldt et hold til hos Hjerteforeningen, som holder kurser gratis. Vi hører når Peder modtager
datoer for kursus. Vi ønsker at flest mulige deltager.
Der arbejdes på at hjertestarter sættes udenfor.
4.





5.

Nyt fra kommunen ved Bjarne Svendsen
Nyt byråd er kommet i gang og der er fokus på samarbejde og åbenhed. Bl.a. åben
landsbykontor d. 24/1 i Fjelstervang. Der kommer 4 fra kommunen. Bak endelig op om det nye
tiltag
Uddannelse til markedsøkonom er på vej til Skjern og det er godt for vores kommune
Bag facaden. Gratis psykologhjælp til unge 15 - 21 årige -> et godt tilbud. Se mere på
kommunens hjemmeside
Børnetal er stigende i kommunen 

Status for Fjelstervang Skole og fremtidige projekter ved Børnenes Alle og Støtteforening
for Børnenes Allè

Orientering ved skoleleder Peter:
Status på ny bh-leder og ny pedel. Ny pedel ansat d. 1/3. Ny leder af vuggestue og børnehave er ansat
og bliver offentliggjort i morgen.
Møde i Brugerrådet for Landsbycenter:
Omkring booking af landsbycenter -> ny pedel står for booking. Kommer til at foregå online. Der er
udleveret nøgler til relevante, så de selv kan komme ind. Mere information sendes ud når ny pedel er
startet.
Der arbejdes på automatisk lås på yderdør eller dør ind til skolen. Der vurderes at vagtordning kan
undværes fordi der altid er god aktivitet i huset.
Arbejder på at få mobile pay til Landsbycenteret, så der nemt kan betales og laves regnskab.
Foreninger kan låne landsbycenter gratis.
Der arbejdes på indkøb af sofaarrangement (brugt eller nyt) til læse/vente/hyggehjørne på Torvet,
hvor der kan hygges.
Frivilligt arbejde i Børnenes Allé – frivillig bank er ved at blive oprettet og nuværende fungerer det
faktisk godt.
Ideer fra entreprenørskabs-undervisningen har bl.a. medført grønt lys til nye udendørs aktiviteter
omkring skolen. Der er planlagt arbejdsdag på skolen i foråret. Dato meldes snart ud.
Succes med Åben Skole for kommende 0. klasse, hvor FIF deltog. Tidligere også haft succes med
dette. Vil gerne arbejde endnu mere med konceptet Åben skole og inddragelse af lokalsamfundet.
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Se flot hjemmeside: www.bornenes-alle-fjelstervang.dk
Gode ideer og kommentarer til skole, børnehave og vuggestue modtages meget gerne
Orientering ved Helle fra Støtteforeningen for Børnenes Alle:
 Ny bannere er ved at blive lavet
 Nyt skilt til byportalerne er ved at blive lavet
 Der opfordres til at skilte ved Momhøje naturcenter
 Ny pjece udleveres bl.a. hos ejendomsmæglere
 Støtteforeningen deltager med aktiviteter ved kommende byfest
 Arbejder på bus til skolebørn og foreninger + private
Orientering ved Hanne fra Fællesbestyrelsen Børnenes Alle
 Der er snart valg til Fællesbestyrelsen og der bliver en ledig plads til erhvervslivet. Unik at vi
har erhvervslivet med i vores bestyrelse, så håber vi kan finde ny repræsentant. Det har
været meget givende at have Karl Anker Krath med.
 Ro på personalesituationen og elevtallet er stigende
 Pædagogisk dag er ved at blive planlagt d. 13/4. Hele personalegruppen tager samlet af
sted. En anderledes og god dag for børnene er ved at blive planlagt.
6.

Købmandsbutikkens fremtid ved Peder Christensen

Peder orienterer: Omsætning er dalende. Der laves et stort frivilligt arbejde og Støtteforeningen samler
mange penge ind. Opfordring til at bruge købmanden, hvis den skal bestå
Helle orienterer: Helle, Winni og Oliver sætter stor pris på at foreningerne bestiller varer hjem. Næsten
alt kan lade sig gøre.
Helle udleverer skema om hvornår varer bestilles og hvornår de kommer hjem. Skema vedhæftes
referatet.

Private må også meget gerne bestille, så varerne er pakket og klar når man kører forbi. Evt. kan varer
blive leveret -> der ses mange muligheder i at oplyse og arbejde videre med den mulighed
Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med udbredelse af kendskab til mulighed for bestilling og
levering af varer til private
7.

Status og fremtidige projekter ved Styregruppen for Fjelstervang

Bl.a. opfølgning på BDE projekt og boliger
Orientering ved Birthe:


Lejligheder på Nørrevænget. Arkitekttegningerne er lavet og er i god proces. Jørgen
Bækgaard vil gerne kontaktes med konkrete bud på interesserede i at leje eller købe.



Stier rundt i lokalområdet. Der er samlet gruppe, som vil arbejde videre med det



Der er blevet oprettet en PR gruppe, som vil arbejde videre med hjemmeside i
samarbejde med Thomas, evt. pjece? Og andre tiltag. Gruppen skal mødes med
kommunen til åben landsbykontor d. 25/1.
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8.


Jette er trådt ud af gruppen, så Lilian og Birthe vil gerne have en mere med i gruppen,
hvis en har tid og lyst

Status og nyt fra Borgerforeningen
Skolesøen – opsamling efter sidste møde / tilbagemelding fra forsyningen? Birthe kontakter
Peter Ulriksen for at følge op ift. skolesøen. Fremover hører skolesøen under skolen og ikke
Borgerforeningen.



Landsbypedeller. Ønsker til nye opgaver der skal løses? Send besked til Birthe Husted
birthehusted@gmail.com

9.

Hjemmeside og skærm ved købmand

Thomas Bonde Christensen er desværre syg og fraværende
Der er behov for opdatering af ny hjemmeside. PR gruppen hjælper Thomas.
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
10. Velkomsthilsen og gaver ved Borgerforeningen og velkomstambassadører
I 2017 er der udleveret 11 velkomstpakker
Velkomstpakkerne modtages med begejstring
Der opfordres til at give besked når man får kendskab til tilflyttere i skoledistriktet eller tæt på vores
skoledistrikt. Besked gives til Bjarne Svendsen, Kirsten Husted, Peter Andersen, Bente Christensen
eller Anette Sønderby
11. Fælles generalforsamling 2018. Status for aftaler 2018
Borgerforeningen og Brugerråd for Landsbycenter holder samme aften. Hvis flere er interesseret så
kontakt Birthe birthehusted@gmail.com
12. Fælles julehilsen med bl.a. julearrangementer og købmandens åbningstider evalueres kort
Helle har lavet flot arbejde. Dejligt med reminder om indsendelse af materiale. Der er bred enighed om
at det er godt at der laves fælles julehilsen og det vil vi gerne fortsætte med.
Som modtager rigtig fin og god til opslagstavlen. Evt. også elektronisk udgave?
13. Opdatering af mailliste
Liste opdateres. Send flere adresser til Anette anettesoenderby@gmail.com, hvis man har flere som
ønsker at modtage dagsorden og referat
14. Næste møde planlægges
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Der aftales næste møde onsdag d. 22/8 kl. 19 i Fjelstervang Landsbycenter.
Rimmerhus Beboerforening sørger for bordopstilling og kage/kaffe.
Dagsorden laves af Anette Sønderby – forslag til dagsorden modtages inden d. 13/8 på
anettesoenderby@gmail.com eller 40 24 26 55
Kageliste:
2018 august: Rimmerhus Beboerforening
2018 januar: Støtteforening for Børnenes Allè
2017 august: FDF
2017 januar: FIF
2016 august: Menighedsrådet
2016 januar: Havekredsen
2015 august: Menighedsrådet
2015 januar: Brugerrådet
2014 april: Søndagsskolen
2013 april: Haveforeningen
15. evt.
Ingen punkter

Husk at fortælle alle vores gode hemmeligheder og de gode historier 😊
Tak for en rigtig god aften og lækker kage
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