
   
 

                                                                                                                                       

 

Møde: Dagsorden til bestyrelsesmøde hos Ditte  

Dato:  31. august 2020 kl. 19:00 

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

 

Afbud fra: Nis Peter  

Dagsordenspunkt Referat 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 2. juni 2020 

 

  

2. Godkendelse af dagsorden  

 

 

3. Økonomi/regnskab 

 

  

4. Siden sidst  

 

 

5. Hjemmeside – Facebook 

 

 

6. Opfølgning på workshop med 

Vejen Kommune 

 

 

7. Nyt høringssvar vedr. lokalplan 

312 

 

 

8. Arrangementet ”De seneste 

udgravninger i Askov” 

 

  

9. Fællesarrangement med kirken og 

Askov Højskole 

 

 

10. Arrangementet ”Plant et træ” 

 

Aflyst 

11. Arrangementet ”Ølsmagning i 

historiske Ribe” 

 

Nis Peter må skrive status til os. 

12. Sæsonprogram 

 

Alle samler op på aflyste og flyttede arrangementer pga. 

corona. Hvad skal med i næste års program. 

 

13. Virkelyst  Næste deadline: 07.10. 2020 



   
 

                                                                                                                                       

 

 

 

Virkelysts deadlines: 

 

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. 

 Artikel om workshoppen med Vejen Kommune          Else/? 

 

Artikel om de arkæologiske udgravninger på Poul la Cours 

vej                                                                                   Steen 

 

Artikel om Fællesarrng. Kirke-højskole og bylaug          Else 

 

Artikel om ølsmagning i Ribe                                   Nis Peter 

 

kort skriv om juletræstænding                                           Else 

 

Kort skriv om generalforsamling                            Helle/Else 

 

Kort skriv om Fastelavnsfest                                          Ditte 

 

 

14. Eventuelt 

 

 

 

 

Dagsordenspunkter til næste møde den 6. 

oktober 2020 hos Charlotte 

  

Juletræstænding 

Sæsonprogram 


