
   
 

                                                                                                                                       

 

Møde: Referat fra bestyrelsesmøde hos Helle  

Dato:  2. juni 2020 kl. 19:00 

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

 

Afbud fra:  Eric 

Dagsordenspunkt Referat 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 20. april 2020 

 

Rettelse til referatet fra mødet den 20. april: Nis Peter deltog 

ikke i dialogmødet med Vejen Kommune. 

 

Ellers er referatet godkendt.  

2. Godkendelse af dagsorden  Dagsordenen er godkendt.  

 

3. Økonomi/regnskab 

 

Status på medlemstallet:  

 40 enlige 

 164 familier 

 14 virksomheder 

 

I alt 218 medlemmer.  

 

Helle har medbragt en medlemsoversigt. 

 

Else og Charlotte tager kontakt til de medlemmer, der ikke 

har betalt deres kontingentopkrævning.  

 

Else og Charlotte laver en aftale med Michael fra Brugsen 

om at tilbringe en eftermiddag for at skaffe flere 

medlemmer. Mål: 15 medlemmer.  

 

Helle tager et regnskab med næste gang.  

4. Siden sidst  

 

Drive in bio og fællessang: Et godt initiativ, der blev støttet 

af Bylauget med 5000 kr.  

 

5. Hjemmeside – Facebook 

 

Hjemmeside: Under arrangementer fremgår arrangementer 

fra tidligere år. Vi undersøger, om det er muligt at lægge en 

forældelsesfrist ind.  

 

Ellers er hjemmeside og Facebook opdateret.  

 



   
 

                                                                                                                                       

 

6. Sankt Hans 

 

Der er enighed i bestyrelsen om, at Sankt Hans 

arrangementet i 2020 aflyses.  

 

Det overvejes at lave noget aktivitet på Facebook.  

7. Besøg på Nature Energy Holsted 

 

Vi udskyder arrangementet til næste år.  

8. Høring vedr. udstykningen af 

Askov Nedergaards marker 

 

Bylauget har modtaget en række høringssvar fra borgere i 

Askov. Vi støtter op om forslagene.  

 

Bylaugets bemærkninger til høringen drøftes:  

 

Det skal kun være muligt at bygge i to etager i midten af 

udstykningen. Ellers fastholdes halvanden etage, som gælder 

for det øvrige Askov.  

 

I lokalplanen skal udstykningen afgrænses af en bøgehæk. 

Vi lægger dog op til, at der anlægges et levende hegn i skel 

syd for Ø. og V. Skibelundvej. Det er ikke tilstrækkeligt med 

en bøgehæk som afgrænsning mod det åbne landskab.   

 

Vi lægger op til, at der etableres et beplantningsbælte 

mellem udstykningen og de eksisterende boligområder 

(Elmevænget og Ø. Skibelundvej) ligesom man ser det i 

Askovs øvrige boligområder (Baslund og Rølkjær).  

 

Der anlægges ikke fjernvarme i udstykningen. Den enkelte 

boligejer skal tage stilling til deres forsyning.  

9. Kommuneplan 

 

Trafikstrukturen i Askov:  

- Hvad skal der ske med Boulevarden? Hvor skal den 

ende? 

- Hvad skal der ske med Skovgårdsvej? Hvor skal den 

ende? 

 

Hvor er der mulighed for at bygge? 

- Syd for Boulevarden 

- Udstykningen på Askov Nedergaards marker  

- På Melvangs marker 

 

Den eksisterende lokalplan for højskoleområdet skal dække 

hele hovedgaden.  

 

Det er nødvendigt at tage hensyn til dagligvareindkøb, 

daginstitutioner, plejehjem mv. i den overordnede 

kommuneplan.  

 



   
 

                                                                                                                                       

 

 

 

Virkelysts deadlines: 

 

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. 

Hjemmeopgave: Hvor skal en eventuel kommende ny 

daginstitution ligge? Skal skoles udvides osv.? 

10. Virkelyst  
 

Næste deadline: 25.06. 2020 

Artikler 

- 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 

11. Eventuelt 

 

 

 

Dagsordenspunkter til næste møde den 31. 

august 2020 hos Ditte 

  

Sønderskov - Fællesarrangement - Plant et træ 

Sæsonprogram 


