
   
 

                                                                                                                                       

 

Møde: Referat fra bestyrelsesmøde (afholdt virtuelt)  

Dato:  11. januar 2021 kl. 19:00 

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

 

Afbud fra:   

Dagsordenspunkt Referat 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 

den 12. november 2020 

 

Referatet er godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsordenen er godkendt 

3. Økonomi/regnskab Der er et overskud på lige over 16.000 kr. for 2020.  

 

Vi satte i 2019 100.000 kr. af til bymidteprojektet. Vi 

fastholder at reservere dette beløb i regnskabet for 2020.  

 

Helle kontakter Knud Johansen angående revision af 

regnskabet. Det er aftalt, at Knud selv tager kontakt til 

Henning Rose.  

Bestyrelsen lægger op til, at regnskabet revideres og 

godkendes over mail.  

 

Bylauget er i 2020 nået op på 284 medlemmer i alt.   

 

4. Siden sidst  

 

Else orienterer fra et udvalgsmøde om dagtilbud i december 

måned.  På udvalgsmødet orienterede de to bestyrelser om 

drøftelserne. Referatet fra udvalgsmødet udestår endnu.  

Else og Ditte har forud for udvalgsmødet deltaget i et møde 

med skolebestyrelsen og børnehavebestyrelsen, hvor de to 

løsningsmodeller er blevet drøftet.  

 

Eric, Else og Nis Peter har deltaget i et møde med Vejen 

Varmeværk. Eric orienterer om mødet. Vejen Varmeværk vil 

gerne tilbyde mere varme til flere borgere. De ønsker derfor, 

at Askov Bylaug bliver lokale ambassadører for udbredelsen 

af fjernvarme i Askov (udbrede budskabet, annoncere i 

Virkelyst osv.). Direktøren udarbejder et skriv til Virkelyst 

og forsøger at etablere kontakt til AMUI. Hvis ikke det 

lykkes, hjælper Bylauget med at sætte et skriv i Virkelyst.  



   
 

                                                                                                                                       

 

 

Nis Peter orienterer om seniorboliger i Askov. Vejen 

Boligforening har indgået forhåndsaftale om et areal i 

Askov, hvor der kan bygges 20 seniorboliger. Vejen 

Kommune har givet deres forhåndstilsagn, og det forventes, 

at byggeriet kan igangsættes i 2023-2024.  

Det nævnes i bestyrelsen, at arkitekturen for byggeriet falder 

uden for Askovs øvrige ”arkitekturpolitik”. 

 

Der er en ny cykelstirute på byrådsmødet i morgen den 12. 

januar. Det er ruten bag om Egevænget og Baslund, der skal 

gøres til en ”officiel” cykelrute. Stien er højt prioriteret og er 

allerede godkendt i Økonomiudvalget.  

Bylauget ønsker at indsende høringssvar i den kommende 

høringsfase. Det skal evt. drøftes, hvorvidt stien skal være en 

forlængelse af Hærvejsstien (bag om præstegården) for at 

sikre dens anvendelse, således cyklisterne ikke blot bruger 

hovedvejen gennem Egevænget. Vi indgår i en dialog med 

Kommunen omkring linjeføringen af cykelstien.  

 

Fastelavnsfesten er aflyst. Nis Peter har lagt et opslag på 

hjemmesiden, og der er linket til det på Facebook.  

 

5. Hjemmeside – Facebook 

 

Der er intet nyt vedr. Facebook og hjemmeside.  

 

Vi overvejer, om vi skal opdatere galleriet, og hvordan det 

skal bruges fremover.  

 

6. Evaluering af juletræstænding  

 

Vi har haft et fantastisk flot juletræ i 2020, som vi har 

modtaget stor ros for.  

Det var et stort arbejde at sætte lys på juletræet, men det var 

arbejdet værd.  

 

Vi ved ikke, hvor mange der så streamingen af 

juletræstændingen, men vi overvejer, om denne 

afholdelsesform kan anvendes i andre sammenhænge.  

 

7. Evaluering af bestyrelsens 

arbejde i 2020. 

 

Mange af vores arrangementer i 2020 er blevet aflyst pga. 

corona.  

 

Kan vi finde på en ny form for elektronisk 

kommunikationsform, vi kan gøre bruge af mellem 

bestyrelsesmøderne for at sikre videndeling? Vi bringer det 

op i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.  

 



   
 

                                                                                                                                       

 

 

 

Skal vi have et tættere samarbejde med Askov Event i 2021?  

 

8. Sæsonprogram 

 

Vi indsætter en generel bemærkning vedr. corona.  

 

Vi fordeler ruterne blandt bestyrelsens medlemmer på 

samme vis som tidligere år.  

 

9. Askov-plakat 

 

Rødding-virksomheden FineLine ønsker at udarbejde en 

Askov-plakat på baggrund af en del forespørgsler fra Askov-

borgere.  

Ditte håndterer den videre kontakt til FineLine.   

 

10. Generalforsamling 2021 

 

Vi flytter generalforsamlingen til den 24. marts. Vi tager i 

marts stilling til, hvad vi gør, hvis vi grundet corona ikke 

kan afholde generalforsamlingen fysisk. Vi sender 

dagsordenen ud med de nuværende informationer og sender 

en revideret udgave, hvis vi er nødsaget til at ændre 

arrangementet.  

 

Information om generalforsamlinger under corona: 

https://frivillighed.dk/viden-og-

fakta/artikler/generalforsamling-under-corona  

 

Kopi af § 5 i foreningens vedtægter: 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som 

afholdes inden udgangen af marts måned. 

 

11. Mødedato for bestyrelsens 

konstituering 

 

Vi venter med at fastsætte en dato for det konstituerende 

møde for den nye bestyrelse.  

12. Virkelyst  
 

Deadline den 22. januar 21 – udkommer 27. – 28. feb. 21. 

 

Juletræstænding                                                               Else 

Generalforsamling                                                           Else 

 

 

13. Eventuelt 

 

 

Der er ikke noget nyt om bymidteprojektet. De planlagte 

møder er blevet udsat grundet corona. Det overvejes, om 

møderne i stedet kan afvikles virtuelt.  

  

Dagsordenspunkter til næste møde den  

 

Bestyrelsens konstituering – datoer for bestyrelsesmøder det 

kommende år – Sæsonprogram – bestyrelsens 

arbejdsopgaver i 2021 

https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/generalforsamling-under-corona
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/generalforsamling-under-corona


   
 

                                                                                                                                       

 

Virkelysts deadlines 2021: 

 

22.01.21 (februar-nr.) 

08.04.21 (maj-nr.) 

25.06.21 (august-nr.) 

06.10.21 (november-nr.) 

 

 

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. 


