Møde:

Referat fra Askov Bylaugs generalforsamling som blev afholdt på Sløjdscenen

Dato:

29. januar 2019 kl. 19:30

Dagsordenspunkt

Referat

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Kjær som aftenens dirigent. Per blev
enstemmigt valgt.
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
35 borgere deltog i generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning fra det
forløbne år

Se Formandens beretning på vedlagte Power Point.
Spørgsmål til formandens beretning:
Steen og Frank Thomsen
Spørgsmål om der ikke stadigvæk kan tænkes nye muligheder
ind i hovedgaden rent trafikmæssigt. Formanden henviste til
en tidligere trafikundersøgelse bestilt af Vejen Kommune som
viste, at der ikke er mulighed for at skabe den fornødne plads i
hovedgaden til at etablere en cykelsti som går både i vest- og
øst retning.
Peter Christiansen Birkevænget nr. 1.
Der mangler fartregulering fra plejehjemmet og ud til skolen.
Der er alt for mange bilister der kører for hurtigt gennem
byen, vi bør gøre en indsats evt. med hævede flader på
vejbanerne en anden mulighed er, at sænke farten til 40 km
igennem byen.
Christian Friis Vejen 19
Farten er alt for høj på Vejenvej, der bør laves en fartgrænse
på 40 km.
Kunne man evt. få en ny belægning på vejen for at dæmpe
støjen.
Ønske om at få Askov Dam bør renset op. Vi bør iscenesætte
Askov som et naturskønt område.
Steen Thomsen
Agiterer for en arbejdsgruppe vedr. trafik.
Trafikanlæg giver ingen mening ift. farten. Nedsættelse af
arbejdsgruppe til se på trafikken i byen. Gerne et stort møde
for hele byen.

Jimmi Lund.
Det er svært at bevæge sig på fortov og cykelsti uden at blive
kørt ned og råbt af. Specielt der hvor cykelstien kun går i
østlig retning.

3. Rettidigt indkomne forslag fra
medlemmer og /eller bestyrelse

Ingen forslag.

4. Aflæggelse af regnskab,
underskrevet af revisor og
bestyrelse

Gennemgang af regnskab. Ingen kommentarer til det
reviderede regnskab
Det var for svært at se regnskabet på projektor. Skal måske
uddeles i kopi til næste år.

5. Vedtagelse af budget og
Gennemgang af budget.
fastsættelse af medlemskontingent Vi sender en opfordring på betaling af kontingent via
facebook.
Budgettet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsats for det
kommende år, dette blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
samt suppleanter

Didde Schaldemose blev enstemmigt valgt.
Nis Peter – Eric og Else blev genvalgt.
Suppleanter: Annalise Andersen og Ellen Svensson

7. Valg af revisor og
revisorsuppleant

Genvalg til revisorerne Knud Johansen og Henning Rose.
Kristian Hedeager Nielsen blev valgt som revisorsuppleant.

8. Evt.

Opgaven med at producere foreningsbladet Virkelyst, vil på
sigt måske bliver uddelegeret til en af foreningerne.
Kunne borgerne i byen selv rense dammen.
Busvendeplads ude ved skolen kunne være en mulighed for at
mindske forældretrafik gennem byen.

