Referat fra Fælles foreningsmøde tirsdag d. 8. april kl. 19.30–21.30
1. Velkomst ved Bjarne Svendsen

2. Kort nyt fra de forskellige foreninger
Else Nielsen og Anna Vestergaard, Havekredsen: Har mange arrangementer i løbet af 2014. D.
26.4 er der havevandring i Fjelstrup. D. 11.6. havevandring i Kibæk. D. 30.8. havevandring ved
Ingemarie Winther. D. 13.9. besøger vi Bjarnes Frø. D. 27.9. er der halvdagsudflugt til
blomstergården i Viborg. D. 11.11 er der juledemonstration i Landsbycentret. Foreningen kører i
bedste velgående.
Bente Christensen, Fif: Klubhuset er ved at blive ombygget, så det er muligt at bruge toiletterne,
når man besøger Udeforsamlingshuset. Køkkenet er også ved at blive lavet, så de håber at kunne
være færdig til konfirmation og byfest. Fodbold skudt godt i gang. Løb startet op.
Sommerbadminton om mandagen, hvor der er tilmelding ved Peter Jensen. Park Zoo Cup d. 25.5.
Dion Sørensen, Støtteforening Letkøb: 26.4. er der torvedag kl. 10-14 med bl.a. bagagerumsmarked, fiskebil og salg af ost. Fællesspisning bliver i år d. 5.9. hos Peter og Ebba Christensen.
Fremtidige arrangementer er bl.a. vinsmagning og modeshow. Vi vil lave en mailliste, som vi evt.
kan sende nyhedsbrev til. Lidt nemmere end at bruge posten.
Peter Christensen, Letkøb: Flaget er hejst i disse dage, da omsætningen er steget!! Fortsæt
endelig med at støtte Let-Køb. Bestyrelsen vil også være til stede ved torvedag.
Peter Christensen, Indre Mission: Startet med at holde møder, vor de startet kl. 17.30 og starter
med spisning. Rigtig god tilslutning.
Thor og Thomas, FDF: Søndag d. 13.4. er der økodag hos Niels Erik Nilsson, hvor der sælges pølser
mm. Under byfesten står FDF for en hel dag (Kristi Himmelfartsdag) D. 14.6. er der Blå dag i
Jyllands Park Zoo, hvor alle fdf'er iført fdf-skjorte har gratis adgang. Arbejder lidt på, at alle vore
fdf'er kan sove derude! Uge 28 sommerlejr i Horsens. Har pt. ca. 100 medlemmer
Anette Sønderby, Udeforsamlingshuset: Brugerråd med 8 medlemmer. Hvad skal vi bruge huset
til? Vi skal alle hjælpe hinanden med at passe på det. Det må bruges af alle. Håber på at kunne leje
det ud ca. 10 gange om året. Det kan bookes ved Gitte Anneberg. Åbne arrangementer er gratis.
Lukkede arrangementer skal man betale for. Prisen om vinteren kr. 2000, pris om sommeren kr.
3000. Mandag – torsdag lidt billigere, hvis det er f.eks. formiddag. SFO er i gang med udsmykning.
Der er i øjeblikket stole til 54 personer. Hos Let-Køb kan man købe poletter, som man putter i
automaten i Udeforsamlingshuset, så man kan få varme. Pejs er kommet op. Man skal selv
medbringe brænde. Der kommer snart flag op, og bykort er ved at blive lavet.

Birthe Husted, Borgerforeningen: Udsendt konkurrence, som man kan deltage i. Der er en del
kontakt med kommunen, om bl.a. byggegrunde.
Tilbud om at komme til Waupark. 3 hold har ønsket at få fribilletter, mod at sætte plakater op. Alle
fra Fjelstervang kan komme med mod rabat på 30 %.
EU støtte til landdistrikter. Vil gerne have nogle med fra Fjelstervang. Man kan google ”LAG EU
støtte til landdistrikter”. Henrik Bjørn Kristensen stiller op.
Vedr. det gamle forsamlingshus: Forhåbentlig skal den rykkes ned i år. Det er ejerne, der skal give
tilladelse til det. Juristeri!
Birthe Husted, Styregruppen for Fjelstervangs Fremtidsudvikling: Alle er velkommen til at komme
med i puljen. Mulighed for at arbejde med stier, men ligger lige lidt stille for tiden.
Henrik Hammelsvang, Udeforsamlingshus: Den gamle Videbæk Kommune vil gerne ”brande”
Fjelstervang i forbindelse med det nye Storsygehus. Vil gerne have flere folk lokket til kommunen
og gerne til Fjelstervang! Kommunen vil gerne sætte nogle penge af til dette. De vil opsætte
standere og infotavler op i Gødstrup, men der skal nok noget mere til. Vi er den by i RingkøbingSkjern Kommune, der ligger tættest på Storsygehuset. Vi skal slå på tryghed, fritidsliv, godt sted at
bo til fornuftige priser. Markedsføring – noget der batter mere, end en infotavle. Gode råd
efterlyses!! Fortsætte med at sende noget til avisen, når vi laver noget specielt! Det hjælper altid.
Vi er nødt til at fortælle om, hvor Fjelstervang ligger henne!!
Charlotte Pedersen, Skolebestyrelsen: Den nye skolereform fylder rigtig meget. Vi har som altid
fokus på politikker og principper, som vi løbende gennemgår og evt. reviderer. De kan altid ses på
skoleporten. Starter i august 2014 med ny fælles-bestyrelse, dvs. dagpleje, børnehave, skole og
SFO i som en helhed. I den forbindelse holder vi en festdag fredag d. 2. maj, hvor vi indvier
Børnenes Allé. Indbydelser til dette kommer meget snart.
Vi har lige holdt skolefest med skuespil, opført af 5. klasse, og det var som altid rigtig godt besøgt.
Bjarne Svendsen, Brugerrådet: Fungerer fint. Ordensregler, leje, er det kun for skolen eller
forældre med børn?
3. Mailadresser på kontaktpersoner fra de forskellige foreninger
Charlotte sender referat til alle på listen over kontaktpersoner. Hvis der er nogen, der har fået ny
adresser, bedes de rette henvendelse til Charlotte Pedersen.

4. Fælles foredrag eller arrangement?
Fået tilbud fra Vorgod om at arbejde sammen om foredrag. Marianne fra den tidligere
Andelskasse i Vorgod/Barde, fået fat i Mads Bille fra Herning Drenges Kirkekor. Kunne kalde det
”Midtvest Event, Vorgod/Barde-Fjelstervang”, hvis vi vil være med til det. Hvis vi hver især besøger
hinanden til de forskellige arrangementer, så kan vi jo godt prøve det.
5. Hjemmesiden: Fjelstervang.dk
Hjemmeside er desværre blevet hacket. Thomas har reddet mange ting, men det kommer til at
tage tid at oprette alt igen. Han vil lave nyt design med nye friske farver. En fladskærm sættes op i
vinduet hos Let-Køb, hvor der vil køre en ”reklame”, f.eks. om arrangementer i byen og måske
reklame fra Let-Køb. Der er så mange muligheder! Blevet enige om, at der købes 3 skærme til hhv.
Landsbycenter, Børnehave og Let-Køb. Borgerforeningen vil gerne give til det ene sted.
Haveforeningen, fra Fif og Let-Køb giver hver 1000 kr. Skolen giver 3000 kr.
6. Velkomstfolderen
Ikke delt så mange ud af det sidste år. Trænger til en opdatering. Der kommer i hvert fald nyt i
forbindelse med Børnenes Allé. Ved rettelser, send en mail til Bjarne Svendsen
kirkekontoret@fjelstervangkirke.dk.
7. Dato for næste års fælles foreningsmøde
Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 19.30-22.00. Kaffe: Brugerrådet
Indbydelse/dagsorden: Brugerrådet

8. Evt.
Hvordan ser SFO ud, når den nye skolereform træder i kraft? Har de tænkt sport ind i timerne, så
børnene har fået deres ”sport” dækket i skoletiden? Måske køre det i foreningsregi, så FIF ikke går
ned på det.
Skal vi snart lave genopfriskningskursus i Hjertestarteren? Brugerrådet sørger for det.
Vi er med i prøveperiode med landsbypedelordning. De ordner praktisk arbejde med bl.a.
lukkemekanisme til skole sø (børnesikring), klubhus, Udeforsamlingshuset, grønne områder og
Torvet.

