
    
                                                                                                                                       

 Referat fra Askov Bylaugs generalforsamling den 30. januar 2018 

 

Formanden for Askov Bylaug indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de 18 

fremmødte. Askov Højskole og Efterskole havde velvilligt stillet lokale til rådighed for 

generalforsamlingen, som blev afholdt i Hvide Hus. Traditionen tro, når man er på en højskole, starter 

man møder og øvrige samlinger med at synge en fællessang, så vi indledte aftenen med at synge 

”Livstræets Krone”.  

 

Valg af dirigent 

Niels Kiil-Nielsen blev foreslået og valgt som aftenens dirigent. 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Formanden for Askov Bylaug Kristian Hedeager Nielsen aflagde bestyrelsens beretning.  

 

Beretningen var delt op i følgende emner: 

Medlemmer 

Der har i året været tegnet 186 medlemskaber, derudover er der 8 kontingentfrie medlemmer, som er 

tilflyttere til Askov, der får foræret et års medlemskab af Askov Bylaug. Så sammenlagt kommer vi 

ud af året med 194 medlemskaber. Vi havde sat som mål at nå 200 medlemmer, så det var tæt på vi 

nået målet. 

Arbejdet i Askov Bylaug 

Vi har i året afholdt 5 bestyrelsesmøder og 1 årsmøde med Vejen Kommune. 

Aktiviteter afholdt for byens borgere i løbet af året: 

- Fastelavnsfest på Sløjdscenen 

- Grundlovsmøde 

- Sankt Hans 

- Foreningsfestival 

- Virksomhedsbesøg hos Solvej og Peter Clausen 

- Virksomhedsbesøg i Dagli´Brugsen 

- Juletræstænding 

Årsmødet med Vejen Kommune valgte bestyrelsen i Bylauget skulle omhandle følgende emner: 

Trafik – kloakering - bymidteprojektet og lejeboliger 

Trafik 

Trafiksituationen i Askovs hovedgade er ikke blevet mindre kaotisk i årets løb nærmere det 

modsatte. Vejen kommune har fået lavet en trafikundersøgelse i hovedgaden. Undersøgelsens 

resultat viste, som vi nok i forvejen vidste, at der på ingen måde er plads til en cykelsti i begge sider 



    
                                                                                                                                       

af vejen. Bylauget og Vejen Kommune er nu dialog om alternative muligheder for at få sikret 

børnene en mere tryg cykelvej til Askov Malt Skole. 

Bymidteprojektet i Askov 

Kristian gennemgik kort projektet. Bestyrelsen i Bylauget ønsker, at Dagli´Brugsen bliver en aktiv 

medspiller når projektplanen skal rulles mere ud.  

Kloakering i den gamle del af Askov (hovedgaden).  

Vejen Kommune er lidt langsomme til at få sat gang i kloakering i den gamle del af Askov. I 

forbindelse med kloakeringen, vil det jo være ganske naturligt at indtænke en rundkørsel på Torvet. 

Dels vil en rundkørsel afvikle trafikken på en mere smidig måde og nok mest vigtig, farten igennem 

byen vil uvægerligt blive sænket. Indtil videre arbejder Bylaugets bestyrelse videre med Projekt 

Bymidte på papiret og så kan vi jo håbe på, at vi har det samlede projekt beskrevet og godkend,t når 

Vejen Kommune går i gang med kloakeringen. 

Lejeboliger  

Borgerne i Askov oplever, at der er akut mangel på lejeboliger i byen. Kommunen råder os til at tage 

kontakt til Vejens Bygge- og Boligselskaber for at få dem med på tanken om lejeboliger. Bylauget 

skal selvfølgelig have lavet en dybere undersøgelse, for at få afdækket behovet for lejeboliger i 

Askov. 

Opsamling på årets opgaver 

Der er etableret en cykelsti med lys på Ø. Skibelundvej fra rundkørslen og ind til byskiltet. Men 

cykelstien på Ø. Skibelundvej er desværre kun en halv løsning på en sikker trafikvej for børnene fra 

de nye boligkvartererne syd for Askov.  For at komme helt i mål med projekt, har Kommunen søgt 

Vejdirektoratet om støtte til en forlængelse af cykelstien til Askov-Malt Skole på 2,4 mio. kr. 

Bidraget er dog under forudsætning af, at Vejen Kommune selv smider 3,7 mio. kr. i projektet. I 

Bylauget afventer vi næste skridt med stor spænding, og forhåbning om, at der findes en holdbar 

løsning.  

Bylauget har ligeledes været i dialog med Vejen Kommune om de trafikale udfordringer på 

Estrupvej. Udfordringerne er blevet forstørret, grundet den øgede trafik fra Maltvej og ud til den nye 

Skovgårdsvej. Der er også fra Bylaugets side gjort opmærksom på trafikforholdene på Maltvej ved 

byskiltet, hvor der alt for ofte køres alt for stærkt til stor gene for beboerne i dette område. 

Den verserende sag om Skovgårdsvej skal afgøres i Højesteret. 

Formanden for Bylauget rettede en stor tak til følgende: 

Askov Slagterforretning og Dagli’ Brugsen for økonomisk støtte til foreningsfestivalen 

Den ”Grønne bande” og andre frivillige for deres indsats i Bylauget igennem året 

Klaus Kildemand for båltale, Niels Peter Schultz for skønsang og Per Kjær for billeder 

Solvej og Peter Clausen samt Michael Nørskov for virksomhedsbesøg 

Bestyrelsen for et godt og konstruktiv arbejde 

 

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag. 



    
                                                                                                                                       

Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse 

Foreningens kasserer Kirsten Kiil-Nielsen gennemgik årets regnskab, som viste et mindre overskud. Det 

reviderede regnskab og det vedtagne budget kan ses på www.askovby.dk  

Forsamlingen gav udtryk for, at antallet af medlemmer i Bylauget var lavt i forhold til antallet af 

husstande i Askov. Denne kommentar foranlediget af, at både formanden og kassereren gav udtryk for, 

at bestyrelsen ikke har ressourcerne til at iværksætte den samme aktive indsat for at skaffe medlemmer, 

som de foregående to år. Bestyrelsen opfordrede forsamlingen til at være med til at skaffe flere 

betalende medlemmer til Bylaugets arbejde. Knud Johansen stillede et godt tænkespørgsmål til 

bestyrelsen: ”hvilke aktiviteter vil Bylauget iværksætte, hvis der kom dobbelt så meget ind i 

kontingent.”   Hertil svarede kassereren, at der de kommende år skal afsættes en betragtelig sum til 

projekt bymidte, så ingen tvivl om, at flere penge i Bylaugets kasse, vil blive anvendt til glæde for byen. 

 

Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent 

Kassereren gennemgik budget og kontingent for det kommende år, som forsamlingen godkendte. 

Bestyrelsen skal have udspecificeret hvad der menes med en husstand og enlige når der skal betales 

kontingent.  

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Kenneth Rødgaard ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen og i stedet blev Steen Gelsing valgt for de 

kommende 2 år. Anne Mengel og Kirsten Kiil Nielsen blev begge genvalgt. Der var ligeledes genvalg af 

bestyrelsessuppleanterne. 

1.suppleant Annelise Andersen og 2. suppleant Ellen Svensson. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Der var genvalg af revisor Knud Johansen og Vagn Smed som revisorsuppleant. 

 

Eventuelt 

Forslag fra generalforsamlingen: 

For at skabe opmærksomhed på medlemstilgangen i Askov Bylaug, kunne der laves et barometer med 

bolde, som viser antallet af medlemmer i Bylauget. Barometeret tænkes stillet op i Brugsen, så det er 

synligt for byens borgere. 

Der var også forskellige forslag til kommende arrangementer i Bylaugets regi som for eksempel: 

Besøg på Danish Crown i Holsted  - genbesøg på Poul la Cour Museet - gentagelse af Byvandringen 

og så lige et enkelt ønske til løsning af trafikale udfordringer, en Rundkørsel ved Blomsterstedet 

 

Referent Else Flansmose 

http://www.askovby.dk/

