
			
	

																																																																																																																																							
 

Møde: Referat fra bestyrelsesmøde på Sløjdscenen (Steen er arrangør) 

Dato:  20. april 2020 kl. 19:00 

Deltagere: Nis Peter – Steen – Helle – Charlotte – Ditte – Eric og Else 

 

Afbud fra:   

Dagsordenspunkt Referat 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 
den 17. februar 2020 

 

Referatet er godkendt 

2. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen er godkendt 

3. Økonomi/regnskab Status på medlemstal: cirka 195 (det er i øjeblikket ikke 
muligt at opgøre det præcist. Vi laver en præcis optælling 
forud for næste bestyrelsesmøde den 2. juni).  
 
Vi laver et kort skriv til Virkelyst vedr. medlemskab.  
 

4. Siden sidst  
 

Møde i Bymidteprojektet 
Den 10. marts blev der afholdt et møde i Bymidteprojektet. 
Til mødet blev arbejdsgruppen inddelt i grupper, hvor de 
arbejdede med tre forskellige emner, herunder 1) facader 
rundt i byen, 2) trafik samt 3) området omkring Dammen. 
Else sender referatet fra mødet.  
 
Dialogmøde med Vejen Kommune 
Den 11. marts blev der afholdt dialogmøde med Vejen 
Kommune. Steen, Charlotte, Nis Peter og Else 
repræsenterede Askov Bylaug.  
Kommunen blev præsenteret for bymidteprojektet 
Det er muligt at søge midler gennem landdistriktspuljen. 
Frist for ansøgning: 1. maj 2020.  
 
Børnehavesituationen i Askov blev kort drøftet. Det blev 
aftalt, at Askov Bylaug afholder et møde med Børne/Unge-
udvalget. 
 



			
	

																																																																																																																																							
Dertil blev arrangementet ”Plant et træ” drøftet. Kommunen 
udviste interesse for at deltage i projektet. Steen kontakter 
Peer Rexen.  
 
Filmoptagelse vedr. Askov-film 
Det er aftalt, at filmen optages efter sommerferien (8. 
september)  
 
 

5. Hjemmeside – Facebook 
 

Hjemmesiden og Facebooksiden holdes aktuelle. Ellers intet 
nyt.  
 

6. Evaluering af 
fastelavnsarrangement 
 

Der var god opbakning til fastelavnsarrangementet i år. Det 
er derfor besluttet at gentage arrangementet til næste år.  

7. Foreningsfestival 
 

Byfesten er aflyst, hvorfor foreningsfestivallen ikke kan 
afholdes som planlagt.  
Det er derfor besluttet, at foreningsfestivallen udskydes til 
næste år.  
Foreninger indkaldes til et møde i løbet af efteråret, hvor 
foreningsfestivallen for 2021 drøftes. Charlotte indkalder til 
møde.  
Er det muligt at involvere højskolen på en måde? 
 

8. Ribe Bryghus 
 

Arrangementet er foreløbigt udsat til torsdag den 22. 
oktober.  
 

9. Askov Forsøgsstation 
 

Vi holder for nuværende fast i den oprindelige dato den 25. 
maj. Vi træffer en beslutning om afholdelsen af 
arrangementet efter den 10. maj. 
 

10. Sankt Hans 
 

Det kan være nødvendigt at aflyse Sankt Hans 
arrangementet. Vi træffer en beslutning efter den 10. maj.  
 

11. Revision af kommuneplan  
(Udstykning af Askov Nedergaards 
marker) 

Status på udstykningen af Askov Nedergaards marker 
Kommunen laver et forslag på en lokalplan 
 
Kommuneplanen 
Vi har en forventning om at blive indkaldt til et dialogmøde 
vedr. kommuneplanen.  
 
Emner til drøftelse: 

- Trafikken gennem byen 
- Hvor meget større skal Askov være? 

 



			
	

																																																																																																																																							

	
	

Virkelysts deadlines: 
 
08.04.20 - udkommer 09.05.20        
25.06.20 - udkommer 08.08.20 
07.10.20 - udkommer 07.11.20 
 
 
Beskrivelse af Tovholderfunktionen i forbindelse med Bylaugets aktiviteter: 
 

Vi kan selvfølgelig uddelegere opgaverne. 

Skrive en lille omtale af arrangementet i Virkelyst før afholdelsen og en kort artikel om arrangementet 
efter afholdelsen. 

Skrive en kort artikel til avisen om arrangementet samt evt. at få fremstillet plakater til vores A skilt og 
udhængsskabe ved Dagli´Brugsen – aftales med Else som har forbindelsen til HANSENBERG. 
HUSK alt hvad der hænges op af banner, plakater etc. skal tages ned igen. 

Sørge for at der bliver taget billeder til arrangementet 

Andre praktiske gøremål såsom at bestille frivillige til hjælp med diverse opgaver f.eks. pakning af 
slikposer ifm. juletræsarrangementet – opstilling og nedtagning af Sankt Hans bål osv. 

12. Virkelyst	 
 

Næste deadline: 25. juni 
 
Artikler 

- Askov forsøgsstation                                     Nis Peter 
- Sankt Hans                                                            Else 

 
Reklame for følgende: 

- Gå Marathon                                                         Else 
- En aften på Sønderskov                                       Steen 
- Besøg på Biogasanlæg                                  Nis Peter 
- Fællesarrangement                                                Else 
- Ribe Bryghus                                                 Nis Peter 
- Plant et træ                                                          Steen 

13. Eventuelt 
 
 

 

Dagsordenspunkter til næste møde den 2. 
juni 2020 hos Helle 

  

Sankt Hans (afklaring om arrangement) 
Nature Energy Holsted 
Ny kommuneplan 
 


