Referat fra fælles foreningsmøde
Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 19.00- kl. 21.45
i Fjelstervang Landsbycenter
Fjelstervang missionshus sørgede for bordopstilling på torvet, kage og kaffe - mange tak for det
1. Velkomst og punkter til evt. ved ordstyrer Birthe Husted
Anette Sønderby er referent
2.

Kort præsentation og orientering fra alle deltagende foreninger og institutioner.
Status? Hvad er relevant andre skal vide? Store arrangementer nævnes

Referat:
Menighedsrådet ved Bjarne Svendsen. Nye vinduer i kirken. Bobler og brag nytårsaften kl. 16.30 god måde at starte nytårsaften på og det er ved at være en succes. Ny organist Hanna Iversen ansat
pr. 1. februar. Godt familiearrangement i kirken d. 19/3. Cafe cross afprøves i aften i kirkehuset i
Vorgod. Obs menighedsrådsvalg næste år.
Brugerråd for landsbycenter ved Bjarne Svendsen og Peter Ulriksen. Kaffekassen bliver tømt
en gang i mellem af pedel. Fremover opfordres til at betale via mobile pay 64929. 5 kr. pr. kop kaffe
inkl. engangsservice. Pedel sørger for at der er kaffe og te samt engangsservice i skabene. Ved
praktiske spørgsmål ring til Per pedel mobil 30 27 38 46. Lokaler (hal og landsbycenter) reserveres hos
Lone sekretær via skolens nr. 99 74 25 30.
Hjemmeside ved Thomas Christensen. Mere herom senere
PR gruppen ved Thomas Christensen, Peter Ulriksen og Birthe Husted. Mere herom senere
Skolen ved Peter Ulriksen. Status ift. skolen. Nu ansat i 2 år. De sidste 2 år har været rigtig
spændende og udfordrende. Nyder at være i Børnenes Alle og i Fjelstervang. Der har været udskiftning
i personalegruppen, men rigtig gode folk er kommet til. Ro på skolens lærere - en god stabil flok. God
undervisning og det fungerer godt. Synes det går godt og der er meget at være stolte af. 72 elever i
skolen og det ser ud til at vi kan holde på elevtallet de næste 2 år. Ønsker sig flere børn. 54 børn i
børnehave og vuggestue. Bedre end kommunens prognose.
Indre Mission og missionshuset ved Peder Christensen og Karen Svendsen. Møde hver torsdag
aften
Søndagsskolernes børneklubber i missionshuset ved Dorit Christensen. Klub 1.-4. klasse
mandag eftermiddag. 5.-6. klasse mandag aften.
Rimmerhus beboerforening ved Inge Bank og Villy. 75 beboere i Rimmerhus. Laver fælles
arrangementer for at samle byen. Det går godt ift. ny legeplads. Har netop fået bevilget flere penge.
Går snart i gang med at bygge madpakkehus. Bygges i 2019. Der er allerede bygget en to etagers
shelter med trappe. Hold øje med kalenderen ift. fx rejsegilde mm.
FDF ved Lars Christensen. 30/5 blå dag til byfest. Sommerlejr for de små i pinsen og de store skal
på udenlandstur til Østrig i sommerferien. Holder fortsat Sankt Hans aften med bål, båltale og kaffe +
kage. Hvis andre er interesseret i at være medarrangør i Sankt Hans aften, så kontakt Lars. Ca. 75
FDF`er.
Fodbold ved Henrik Hammelsvang. Mangler lidt spillere, men skal dog være godt tilfredse ift. Vores
omengsbyer. Der er samarbejde mellem Vorgod, Videbæk og Fjelstervang i u11 drenge med 20-25
spillere. Der er også kommet spillere til fra Spjald. De andre årgange kører fortsat solo.
Idrætsforening ved Bente Christensen. Mangler sekretær og en til børnefodbold og badminton til
bestyrelsen samt en kridtmand. Sig til ved interesse. Medlemsmæssigt så gør nye aktiviteter at
medlemstallet er ok. Datoer for arrangementer ses i kalender.
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Købmand ved Kirsten Kragelund og Peter Christensen. Der er sendt folder rundt ift. ønske om
mere handel. Der er behov for mere handel fordi ellers får vi større underskud. Der afprøves med 4
familier, som skal købe mest mulig ved købmanden i februar måned for at se om det er koster mere
end andre steder. Der er flere andre spændende tiltag i gang.
Støtteforening ved Købmanden ved Ann Galmstrup og Ruth Aagaard. Ruth og Erland er nye
medlemmer, så flere til at hjælpe. Fællesspisning d. 19/2. Vinsmagning d. 15/3. Torvedag d. 4/5.
Arbejder også ved byfest og er i gang med at arrangere fællesspisning til efteråret.
Havekreds ved Else Nielsen og Judith Vestergaard. Nyt program udkommer snart. 5
arrangementer om året.
Velkomstambassadører ved Bente Christensen, Inge Bank, Bjarne Svendsen og Anette
Sønderby. Mere herom senere.
Borgerforening ved Birthe Husted. Landsindsamling af affald og juletræstænding.
Styregruppen for Fjelstervangs fremtid ved Lilian Falk Jensen og Birthe Husted. Samler tråde
fra dette møde. Se punkter senere.
3. Koordinering af store arrangementer
Kalender på Fjelstervang.dk er gældende. Send datoer hertil inden mødet. Mail til Bente Christensen
btc@post.tele.dk
Fælles rengøringsdag i Fjelstervang d. 6/4 kl. 9-13. Hvem ønsker at deltage?
Referat: Udeforsamlingshus og FIF havde succes med fælles rengøringsdag sidste år. I år planlægges
det igen og flere foreninger / institutioner er velkomne.
Borgerforening vil gerne deltage i affaldsindsamling denne dag
Anette laver fælles indbydelse og skal have besked inden d. 14/3, hvis forening/institution/købmand
ønsker at deltage og være med som indbyder.
4.

Status fra PR gruppen ved Peter Ulriksen

Status på fælles ny hjemmeside for Vorgod Østerby, Rimmerhus og Fjelstervang. Har fået bevilget
penge fra Landdistriktsrådet og et grafikerfirma er i gang.
Referat:
Peter viser udkast til ny hjemmeside www.østivest.dk. Der arbejdes på siden og nye ideer drøftes.
Workshop tirsdag d. 5/2 kl. 16-18 i landsbycenter. Alle opfordres til at komme og få opdateret
materiale fra nuværende hjemmeside samt medbringe nye billeder denne dag.
Datoer sendes fortsat til Bente Christensen btc@post.tele.dk
Der opfordres til at der findes lokale journalister, som er ”ansvarlige” for at sende til hjemmesiden.
Birthe laver forslag til fordeling, som drøftes videre d. 5/2
5. Status på stier i området ved Birthe
Stier mellem Vorgod Østerby, Rimmerhus og Fjelstervang. Der var orienterende borgermøde d. 27.
september
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Referat: Der er afholdt positive møder med lodsejerne. Ønsker dog ikke løsgående hunde og
motorkøretøjer på stierne. Starter med trampestier fra skolen og mod Momhøje.
Der arbejdes på at lave hundeskov bag ved Udeforsamlingshuset, så hundene ikke kommer på stierne.
Kommunen har tilbudt at indhegne området. Forslag godkendes. God ide med nogle hundeaktiviteter.
Lars og Villy går en tur i området og vender tilbage til Lilian og Birthe.
6.

Status og fremtidige projekter ved Styregruppen for Fjelstervang

Status om det gamle farveri. Der arbejdes på byforskønnelse af området. Referat: Ejerne er ikke
interesseret i at nedrive hovedbygning. Landsbypedeller har fået lov at hjælpe med fortov mm.
Lejeboliger? Status herpå. Referat: Der er udfordringer med lokalplanen. Nyt møde d. 21/2 om evt.
dispensation. Vil bygge efter efterspørgsel. Er klar til at bygge 2- 4 huse. Sig til, hvis nogen har
interesse
7.

Nyt fra kommunen ved Bjarne Svendsen

Referat: Orientering fra kommunen.
8. Fjelstervangs fremtid?
Tiltag ift. hvordan vi får flere børn til vores skole og foreninger?
Referat: Der drøftes spændende muligheder
9. Brugerråd Udeforsamlingshuset
Søger praktiske hjælpere – nogen der kender nogen der vil hjælpe?
Referat: kontakt Anette Sønderby
10. Velkomstpakke
Status og indsamling
Referat: 19 husstande er flyttet til i 2018-2019. Udfordring med at få besked om tilflyttere. Sig til
velkomstambassadørerne om tilflyttere. Tilflyttere er rigtig glade for velkomstgaverne. Der aftales at vi
samler ind til flere velkomstgaver. Foreninger og andre der ønsker at bidrage bedes indbetale 500 kr.
på reg. 7788 konto nr. 1115388 (FIF) hurtigst muligt.
11. Næste møde planlægges
Pkt til næste dagsorden:
 Kåring af mest aktive forening på hjemmesiden
 Bank for frivillige ved Peter Ulriksen
Dato: 21/8 kl. 19 i landsbycenter
Borgerforeningen sørger for bordopstilling, kage og kaffe.
Opstilling af store og borde + sørge for kaffe og kage:
2019 august: Borgerforeningen
2019 januar: Fjelstervang Missionshus
2018 august: Rimmerhus Beboerforening
2018 januar: Støtteforening for Børnenes Allè
2017 august: FDF
2017 januar: FIF
2016 august: Menighedsrådet
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2016 januar: Havekredsen
2015 august: Menighedsrådet
2015 januar: Brugerrådet for landsbycenter
2014 april: Søndagsskolen
2013 april: Haveforeningen
12. evt.
Hjerteløber – læs mere herom på www.hjertestarter.dk
Hjertestarter - flyttes snart udenfor i en grøn lysende kasse

Tak for et rigtig godt møde
/ referent Anette Sønderby
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