
Referat fra generalforsamlingen den 7. marts 2017. 

 

Deltagere til generalforsamlingen: 27 medlemmer 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Niels Kiil-Nielsen som aftenens dirigent. 

Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Har været offentliggjort i Virkelyst og i foreningens 

årsprogram. 

  

Bestyrelsens beretning om det forløbne år: 

Af formand Kristian Hedeager Nielsen 

8 bestyrelsesmøder – 196 medlemmer. 

Beretningen er vedlagt ref. i sin fulde længde. 

Spørgsmål til bestyrelsens beretning: 

Helge Petersen spørger om problematikken vedr. Skovgårdsvej er løst og hvad skal der ske med 

Estrupvej, som efter de trafikale forhold er meget smal og i dårlig stand.  

Svar fra formanden: Vi afventer retssagen omkring Skovgårdsvej og herefter må vi diskutere 

problematikken på Estrupvej med kommunen. 

Helge Petersen spørger ligeledes om Bylauget har overvejet at bede kommunen om at forlænge 

Hærvejsstien bag om byen ud til skolen. Helge Petersen påpeger ligeledes, at vi skal være 

opmærksomme på at børn vil altid vælge den korteste vej, så med dette in mente skal vi se på 

løsninger der er brugbare. 

Kommunens udmeldte cykelsti på Ø. Skibelundvej blev ligeledes diskuteret.  

Formanden henviser til Bylaugets cykelruteplaner som er afleveret til kommunen i 2016. 

Cykelruteplanerne kan ses i Bylaugets udviklingsplan på hjemmesiden www.askovby.dk  

Spørgsmål til et evt. Forsamlingshus i Askov, og hvor langt Bylauget er nået med disse planer? 

Formanden kan orienter om, at vi kun har beskrevet ideen i Udviklingsplanen og skal efterfølgende 

analysere om ideen kan realiseres.  

Ingrid Thomsen vil gerne høre, om Bylauget har overvejet at foreslå kommunen at der etableres en 

rundkørsel fra Vejenvej ud på Boulevarden ved Blomsterstedet.  Formanden orienterer om, at 

kommunen tidligere har set på denne problematik. Askov Bylaug kan medbringe forslaget til mødet 

med Vejen Kommune sidst i marts. 

Beretningen godkendes med applaus. 

  

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse 

Ingen indkomne forslag. 

http://www.askovby.dk/


Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse 

Kassereren aflagde regnskabsberetning. Regnskabet enstemmigt vedtaget med applaus.  

Spørgsmål fra Annelis Dalsgaard om det stadigvæk er muligt at bestille flagning ved Dammen. 

Formanden kunne fortælle, at Aamand stadigvæk hejser flaget når han bliver bedt om det. Vi 

skriver om muligheden for flagning i Virkelyst. 

 

Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent 

Kirsten gennemgik budgettet for 2017.  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. På valg er Kristian Hedeager Nielsen – Eric 

Ravn – Anders Hougaard Jørgensen og Else Flansmose.  

Som den eneste ønsker Anders Hougaard Jørgensen ikke genvalg. 

Nis Peter Schultz blev valgt ind i bestyrelsen og modtog valget. Kristian Hedeager Nielsen, Eric 

Ravn og Else Flansmose blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter: 

Annalise Andersen og Ellen Svensson blev genvalgt som suppleanter 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Dorthe Thomsen modtager ikke genvalg 

Knud Johansen modtager genvalg 

 

Knud Johansen og Henning Rose er valgt som revisorer.  

Eventuelt 

Helge Petersen takker for støtten til Grundlovsfesten og vil gerne, at vi markedsfører arrangementet 

i vores årsprogram. 

Ønsker til kommende aktiviteter i Askov Bylaug: 

Virksomhedsbesøg på Eurofins Steins Laboratorium i Ladelund. Direktør Svend Åge Linde. 

 

Ingelise Dalsgård: Tidligere var der et fællesarrangement hvor virksomheder, foreninger mv. holder 

åbent hus. Der kunne nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med ideen. 

 

Besøg på TV 2 i Odense. 

Philip Ohrt giver udtryk for stor glæde ved at være flyttet til Askov. Familien er blevet meget godt 

modtaget i byen.  

 

Referent: Else Flansmose 


