
   
 

                                                                                                                                       

 

Møde: Referat fra bestyrelsesmøde hos Charlotte  

Dato:  8. oktober 2020 kl. 19:00 

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

 

Afbud fra: Steen 

Dagsordenspunkt Referat 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 31. august 2020 

 

Referatet er godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsordenen er godkendt 

3. Økonomi/regnskab Økonomien ser fin ud. Der er kommet et enkelt medlem 

siden sidste møde den 31. august.  

 

Når vi sender fakturaerne på medlemskontingent ud i januar, 

sætter vi forfaldsdatoen til 21 dage efter udsendelse. Herefter 

kan vi danne os et overblik over, hvilke fakturaer der ikke er 

betalt. Disse kan modtage en rykker. Eric hjælper Helle med 

at sætte dette op i Dinero.  

De medlemmer, der er oprettet i Dinero med en ugyldig 

mailadresse, popper op, og derefter tager vi kontakt til dem 

og får oplyst den korrekte mailadresse.  

 

Nis Peter udarbejder et kort skriv/køreplan om processen for 

udsendelse af fakturaer.  

Vi sender fakturaer med opkrævning af medlemskontingent 

ud kort før generalforsamlingen.  

 

Else og Ditte gennemgår vedtægterne i starten af januar 

forud for generalforsamlingen.  

 

Helle har fulgt op på gebyrstigningen ved Nordea. 

Stigningen skyldes blandt andet øgede udgifter grundet 

hvidvaskningsloven.  

 

4. Siden sidst  

 

Askov Event: Else er blevet kontaktet af Steen Thomsen fra 

Askov Event, der ville drøfte muligheden for at lægge Askov 

Event ind under Askov Bylaug. Der er enighed i Bylauget 

om, at de to foreninger er uforenelige.  



   
 

                                                                                                                                       

 

 

Ditte deltager i et møde den 3. november med Vejen 

Kommune vedr. fremtidens dagtilbud i Askov.  

 

Ditte følger op på, hvorvidt forlængelsen af Boulevarden ved 

Askov Syd er kommet med i det endelige budget for 2021.  

 

5. Hjemmeside – Facebook 

 

Hjemmesiden og Facebook er opdaterede.  

6. Evaluering af arkæologernes 

fortælling om fundene i Askov 

 

Det var et godt arrangement med 25-30 deltagende.  

7. Juletræstænding  

 

Vi udarbejder en alternativ plan til juletræstændingen. Vi 

streamer tændingen på vores Facebook-side, hvor vi 

opfordrer alle til at deltage hjemmefra.  

Sønderborg Pigegarde spiller et par sange ved Birkely. Der 

kan afhentes slikposer ved Brugsen dagen efter (lørdag den 

29. december).  

 

Helle følger op på et stort juletræ (6-7 meter).  

 

Ditte følger op på juletræer til Dammen.  

 

Eric indkøber ekstra julelys til træerne.  

 

Else, Frits, Nis Peter, Eric, Ditte, (Mike) og Charlotte 

deltager i ophængningen af julelys. Vi undersøger, om det 

kan lade sig gøre søndag den 22. november.  

Juletræet sættes op lørdag den 21. november om 

formiddagen. Frits hjælper med at sætte juletræet op.  

 

Vi skal blande ca. 400 slikposer. Else, Helle og Ditte hjælpes 

ad med at blande slikposerne. Vi sikrer, at poserne blandes 

under ordnede forhold, herunder brug af blandt andet 

mundbind og handsker.  

 

Else taler med Michael fra Brugsen om bestilling af slik til 

slikposer.  

 

Nis Peter taler med Per Kjær omkring streaming til 

Facebook.  

 

8. Sæsonprogram 

 

Fællesarrangementer med kirken og højskolen 

 

Ølsmagning (omkring 1. maj)  



   
 

                                                                                                                                       

 

 

Foreningsfestivallen (Charlotte indkalder foreningerne til en 

drøftelse af, hvad vi gør næste år. Alternativt sendes en mail 

til foreningerne) 

 

Besøg på Askov Forsøgsstation 

 

Sankt Hans 

 

Biogas – besøg hos Nature Energy 

 

Juletræstænding 

 

Generalforsamling 

 

Fastelavnsfest (Ditte tager kontakt til Heidi Andersen for at 

høre om muligheden for samarbejde vedr. fastelavnsfesten) 

 

9. Bylaugets deltagelse i byfesten 

2021 

 

Er behandlet på et tidligere punkt på dagsordenen 

10. Generalforsamling 2021 

 

Forslag til opslag vedhæftet denne dagsorden 

 

Nis Peter Schultz (modtager ikke genvalg) 

Eric Ravn (modtager genvalg) 

Ditte Schaldemose Straarup (modtager genvalg) 

Else Flansmose (modtager genvalg) 

 

Vi skal have fundet et nyt bestyrelsesmedlem.  

 

Kompetencer: 

- Facebook og hjemmeside 

- IT (Dinero) 

 

11. Askov-filmen Det er en fin film, der lægger vægt på kultur mv. Else sender 

filmen til kommentering ved de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

12. Virkelyst  
 

Næste deadline: 07.10. 2020 

Artikel om workshoppen med Vejen Kommune          

Else/Charlotte 

 

Artikel om de arkæologiske udgravninger på Poul la Cours 

vej                                                                                   Steen 

 



   
 

                                                                                                                                       

 

 

 

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 fællesarrangement med 

kirken/højskolen/Bylauget                                                Else 

 

Artikel om ølsmagning i Ribe                                   Nis Peter 

 

Kort skriv om juletræstænding                                          Else 

 

Kort skriv om generalforsamling                            Helle/Else 

 

Kort skriv om Fastelavnsfest                                          Ditte 

 

Kort skriv om kontingentopkrævning gennem fakturaer        

Nis Peter og Helle 

13. Eventuelt 

 

 

Else undersøger tilslutning af små juletræer ved Dammen. 

 

Ølsmagnings-arrangementet aflyses i 2020 og udsættes til 

foråret 2021.  

 

Vi ændrer det næste bestyrelsesmøde til den 12. november i 

stedet for den 16.  

Dagsordenspunkter til næste møde den 16. 

november 2020 hos Nis Peter 

  

Sæsonprogram – juletræstænding – udsendelse af fakturaer 

til medlemmer – reklame for fastelavn – nyt koncept for 

generalforsamlinger i Askov (drøftelse med andre lokalråd) 


