Referat
Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30
i Fjelstervang Landsbycenter
1. Velkomst ved Bjarne Svendsen
Ordstyrer: Bjarne
Referent: Anette
2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger – obs om der er noget særligt alle foreninger bør
vide


FIF ved Karina, Jørgen og Bente. Ca. 230 medlemmer. Fodboldtræning senior hele vinteren. Klubhus
færdig



Havekredsen ved Judith. Arrangementer annonceres i Videbæk-Spjald Avis – arrangementer er
også for ikke medlemmer



FDF ved Thorbjørn og Claus. Deltager gerne i alt. 80 medlemmer. Har mødeaften onsdag og
torsdag.



IM ved Peder. Arrangementer hver torsdag aften.



Købmand ved Peder. Oplever at folk i Fjelstervang gerne vil bibeholde købmanden! Håber på
fortsat opbakning



Udeforsamlingshuset ved Henrik og Anette. Fået lokaletilskud dvs. hjælp økonomisk for at vi alle
fortsat kan bruge Udeforsamlingshuset. Bliver anvendt flittigt og alle er gode til at passe godt på
huset og området. Modtager gerne hjælp og tilskud til vedligeholdelse. Årets faste arrangementer
arrangeret af Brugerrådet er forårsrengøring, sommerfest med fællesspisning først i sommerferien
og fødselsdagsfest sidste lørdag i september – i år d. 26/9. Derudover arrangeres der løbende
fyraftensøl fredag eftermiddage. Vi ønsker at Udeforsamlingshuset fortsat skal bruges af alle
årgange på alle tider af døgnet.



Bosætning – Videbæk Øst ved Henrik Hammelsvang. Arbejder mest i velkomstskilte nuværende



Genbrugsplads – orientering ved Jørgen Aagaard. Lukker formentlig ned for betjening, men åbner
for selvbetjening hele døgnet



Hjemmesiden ved Thomas



Børnenes Alle – Fjelstervang Helhed ved Susanne og Anette. Nuværende 40 børn i børnehaven. 16
i dagplejen. 107 i skolen. Fællesbestyrelse for dagpleje, børnehave, sfo og skole oprettet august
2014. 10 fælles møder og møder ved siden af enkeltvis. Samlet en styrke og vi har mange gode
diskussioner og visioner for Fjelstervangs fremtid. Skolesø åbnes op for offentligheden
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Styregruppen for Fjelstervangs udvikling ved Jette og Birte. Oprettet til fælles foreningsmøde og
der er åben for nye medlemmer. Har holdt pause siden opførsel af Udeforsamlingshuset, men er nu
klar igen!



Borgerforeningen ved Birte. Fælles juletræstænding. Flagalle`- foreninger må gerne låne og selv
hænge byens flag op og ned, Landsbypedeller, diverse møder på byens vegne



Menighedsrådet ved Bjarne. Ca. 700 medlemmer. Mange arrangementer.



Brugerrådet i Landsbycenter ved Peter. Landsbycenter bruges flittigt både hverdag og weekend.
Conventus skal efter sommerferien bruges ved booking af hallen – nærmere info senere.



Foreningssamvirke ved Claus. Forsøger at påvirke politikkerne før beslutningerne tages bl.a. i
forhold til lokaletilskud

3. Koordinering af store fælles arrangementer
Vigtig at vi alle bliver endnu bedre til at bruge aktivitetskalender på Fjelstervang.dk – send gerne dato
mm til webmaster på kontaktformular:
http://www.fjelstervang.dk/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1 eller mail
webmaster@fjelstervang.dk

Enighed om hellere flere store arrangementer end mange små – godt vi snakker sammen og kan lave
fællesarrangementer!
-

Rengøringsdag/åbning af Udeforsamlingshuset d. 11/4 flyttes evt. til sammen med FIF forårsstart d.
9/4- aftales mellem FIF og Udeforsamlingshuset

-

Sommerafslutning ved FIF og Fællesspisning i Udeforsamlingshuset i sommerferien arrangeres
sammen d. 25/6 + sammen med Støtteforening for Købmanden + andre interesserede. Fælles
sommerafslutning for alle med ønsket om en god ferie!

-

Udeforsamlinghusets fødselsdag d. 26/9 – Dagpleje, børnehave og skole deltager + FDF + FIF +
andre deltager? Aftales på møde i august

-

Fangekor besøger Fjelstervang Kirke d. 22/3 kl. 10.00

-

Fastelavnsfest ved FDF d. 22/2

-

FDF dag til byfest

-

Byfest d. 13-17/5

-

FDF sommerlejr d. 4.- 11. juli

-

Gymnastikopvisning d. 7/3
2

Referat
Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30
i Fjelstervang Landsbycenter
-

Jylland Park Zoo cup sidst i maj måned

-

Julefrokost for alle ved FIF d. 28/11

-

Juletræstænding d. 29/11

-

Syng julen ind

4. Hjemmeside ved Thomas
Uændret. Mangler arrangementer i kalender. Vi skal alle blive meget bedre til at få arrangementer i
kalenderen – gælder for alle! Derudover modtager Thomas meget gerne opdateringer til de forskellige
hjemmesider. Send gerne gode historier med billeder! Egen kode til redigering udleveres af Thomas. Se
mere på http://www.fjelstervang.dk/

5. Info skærm ved købmand, Landbycenter og Børnehave ved Thomas
Thomas laver det hurtigst muligt indenfor 1-2 mdr. Vi bestemmer at førsteprioritet er Landsbycenter og
Købmanden. Thomas og Susanne aftaler evt. skærm i Børnehaven. Thomas og Peter Pedel snakker sammen
om evt. brug af brugt fladskærm. Thomas får penge til indkøb via Brugerråd for Landsbycenter som samler
pengene sammen. På møde i 2014 blev bestemt at følgende bevilger penge til info skærme:
Borgerforeningen 3000 kr, Haveforeningen 1000 kr, FIF 1000 kr, Let-Køb 1000 kr. Fjelstervang Helhed 3000
kr. (Beløb fra Fjelstervang Helhed afhænger af om der skal skærm op i Børnehaven)
Pengene bedes overført hurtigst muligt til Brugerrådet for Landsbycenter
på Nordea reg. 2571 konto. 0748 294 120. Kontaktperson Anette Sønderby mobil 29801682

6. Velkomstfolder eller anden velkomst til tilflyttere ved Bjarne
Nuværende velkomstfolder fungerer ikke og skal derfor ikke bruges længere.
Der vedtages at Brugerråd for Landsbycenter koordinerer fælles penge fra alle foreninger til ny velkomst.
Vigtigt at tilflyttere bliver budt velkomne. Brugerråd for Landsbycenter bevilger penge til opstart. På sigt
kan der samles penge ind blandt foreninger og evt. private. Brugerråd for Landsbycenter udarbejder
velkomstpapir og laver aftaler med købmand om gavekort og Fjelstervang vin. Brugerråd for Landbycenter
koordinerer at nye får velkomst – leveres på vegne af Fjelstervang Borgerforening.

Velkomst skal bestå af velkomsthilsen med ½ årligt kontingent til byens foreninger, gavekort til købmanden
på 200 kr. og 1 flaske Fjelstervang vin.
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Brugerråd laver opslag med alle byens foreninger logoer som ønsker at være del af velkomsthilsen –
henviser til hjemmesiden Fjelstervang.dk for kontaktoplysninger mm. Logoer sendes til
anettesoenderby@gmail.com
FIF, FDF, Havekredsen, IM og Borgerforening har sagt ja til at give ½ årligt kontingent – andre foreninger der
ønsker at være med i velkomsthilsen bedes hurtigst muligt kontakte Anette Sønderby på mobil 29801682
eller anettesoenderby@gmail.com

Velkomsthilsen gives til tilflyttere (lejere og købere) fra 1. januar 2015.
Gælder tilflyttere i Fjelstervang Skoledistrikt og derudover i rimelig afstand – med interesse i at bruge
institutioner og foreningslivet i Fjelstervang

ALLE SKAL HJÆLPE MED AT GIVE BRUGERRÅD FOR LANDSBYCENTER BESKED OM TILFLYTTERE. Send SMS til
Peter Pedel (22302810) og Bjarne Svendsen (20683288)

7. Reklame for Fjelstervang? Gode ideer?
Styregruppen for Fjelstervangs udvikling laver
-

Projektbeskrivelse til produktudvikling og branding af studerende på BBD/HIH, som forhåbentlig vil
se det som et spændende projekt.

-

Genoptager arbejdet med natursti mellem Rimmerhus, Haunstrup Brunkulslejre, Dyreparken
gennem Fjelstervang by til Momhøje Naturcenter(Kontakt Jette på 22631970 hvis I kender nogle
der gerne vil være med i gruppen)

-

Arrangerer inspirationsdag for alle interesserede

-

Mere synlig på de sociale medier?

Alle foreninger og institutioner opfordres til fortsat at sende beskrivelser af arrangementer mm til de lokale
aviser. Herning Folkeblad Ole Skydt tlf.22804285 ols@herningfolkeblad.dk eller
videbaek@herningfolkeblad.dk , Ringkøbing-Skjern Dagblad videbaek@bergske.dk , Videbæk Spjald
Avis post@videbæk-bogtrykkeri.dk , Ugeposten Skjern skjern@bergske.dk og Lokalavisen
presse@ikastavis.dk
+ sende samme oplæg til hjemmesiden Fjelstervang.dk på webmaster@fjelstervang.dk
Vi skal fortsætte med at fortælle den gode historie om livet i og omkring Fjelstervang!
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8. Landsbypedeller ved Borgerforeningen
Gode erfaringer. Opgaver meldes fortsat til Borgerforeningen Birthe på birthehusted@gmail.com eller
mobil 21771115

9. Åben by ved Fællesbestyrelse Fjelstervang Helhed
Skole og børnehave vil gerne lave åbent hus for at vise os frem for egne borgere og evt. nye. Foreningerne
vil gerne deltage. Thor, Jette og Henrik deltager i arbejdsgruppe og vil hjælpe med at arrangere stjerneløb
eller andet løb rundt i byen Evt. Aurasma. Evt. afslutte med fællesspisning.
Arbejdsgruppen består af Thorbjørn Iversen kopi_tekniker@hotmail.com , Jette Vestergaard Jul
jette@julemail.dk , Henrik Hammelsvang info@lilletrae.dk og kontaktperson for Fjelstervang Helhed Mette
Krogslund mette.krogslund@rksk.dk Mette Krogslund indkalder til møde

10. Orientering fra byråd ved Bjarne
Lavt børnetal i kommunen problematisk – flere børn søges i hele kommunen!
Bjarne gennemgår kommunens visioner
Nyt landdistriktsråd, hvor Bjarne er medlem

11. Opdatering af mailliste
FIF Karina Serup

karinaserup@fibermail.dk

FIF Bente Christensen

BTC@POST.TELE.DK

FIF Jørgen Aagaard

Jaa@herningsholm.dk

Styregruppen Jette V.Jul

jette@julemail.dk

Havekredsen Judith Vestergaard

judithvestergaard4@gmail.com
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Fjelstervang Menighedsråd Grethe M

9277@sogn.dk

FDF Thorbjørn Iversen

kopi_tekniker@hotmail.com

Søndagsskolernernes Børneklub Dorit C

doritoverby@gmail.com

IM Peder Christensen

EbbaogPeder@gmail.com

Købmanden Peder Christensen

EbbaogPeder@gmail.com

Støtteforening for Købmanden Ditte R M

dittemic@me.com

Borgerforening Birthe Husted

birthehusted@gmail.com

Udeforsamlingshus Henrik Hammelsvang

info@lilletræ.dk

Udeforsamlingshus Anette Sønderby

anettesoenderby@gmail.com

Fjelstervang Helhed Mette Krogslund

mette.krogslund@rksk.dk

Fjelstervang Børnehave Susanne Nielsen

susanne.nielsen@rksk.dk

Landsbycenter Peter Pedel

peter120864@gmail.com

Politikker mm Bjarne Svendsen

svendsenmail@gmail.com

Fjelstervang.dk Thomas B Kristensen

webmaster@fjelstervang.dk

Andre der ønsker at komme på listen, så kontakt Anette Sønderby anettesoenderby@gmail.com
12. Næste møde for alle:
Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 19.30 i Landsbycenter. Brugerråd for Landsbycenter laver dagsorden.
Menighedsråd sørger for kage og kaffe
Mandag d. 18. januar 2016 kl. 19.30 i Landsbycenter. Brugerråd for Landsbycenter laver dagsorden.
Havekreds sørger for kage og kaffe
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Tak for en meget inspirerende og positiv aften 
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