Møde:

Referat fra bestyrelsesmøde, som afholdes Ditte

Dato:

17. juni 2021 kl. 19:00

Deltagere: Steen – Helle – Charlotte – Eric – Ditte – Lene og Else
Afbud fra:
Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af referat fra mødet
den 19. april 2021

Referatet er godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

3. Konstituering

Else Flansmose genvælges som formand.
Ditte Straarup vælges som næstformand.
Lene Meyer vælges som sekretær.
Helle Daugaard genvælges som kasserer.
Vi skal have udarbejdet nogle funktionsbeskrivelser af
bestyrelsesposterne.

4. Bestyrelsesmøder det kommende år

12. august 2021 hos Eric
20. september 2021 hos Else
27. oktober 2021 hos Lene
15. november 2021 hos Helle
9. december (julefrokost på Hotel Skibelund Krat)
11. januar 2022 hos Charlotte
7. februar 2022 hos Steen (konstituering)

5. Økonomi/regnskab

Vi har i øjeblikket en egenkapital på 206.120 kr., hvoraf de
100.000 kr. er reserveret til bymidteprojektet.
Vi har i øjeblikket 272 medlemmer.

6. Siden sidst

Besøget på forsøgsstationen (Eric)
Arrangementet var godt besøgt med 46 deltagende. Det var
en meget spændende aften med entusiastiske oplægsholdere.
Samtaleugen (Charlotte og Else)
Samtaleugen blev lidt amputeret. Der skulle have været en
højskoleaften, hvor nogle elever skulle facilitere en

samtalecafé. Samtalecaféen blev aflyst, da eleverne var
bekymrede for at få corona ind på højskolen og derfor ikke
kunne afslutte deres ophold som planlagt. Der var fuld
forståelse i bestyrelsen for dette. Vi viderefører ideen om
samtalecafé og samarbejdet med Højskolen til næste års
sæsonprogram.
Der dukkede heldigvis en del op i Brugsen, da
repræsentanter fra bestyrelsen stod klar til samtale nogle
eftermiddage.
Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen forløb, som den skulle.
Orienteringspunktet fra Vejen Kommune var rigtig godt.
Ditte sender referatet ud i bestyrelsen, inden det sendes til
underskrift hos generelforsamlingens dirigent.
Arkitekturpolitik (Else)
Vi har inviteret alle byrådsmedlemmer til en drøftelse af
arkitekturpolitik i Askov, hvor arkitekten Henrik Stjernholm
deltager og orienterer. Vi har derudover inviteret
repræsentanter fra kommunens øvrige lokalråd.
Pyloner
Vi har et møde med Vejen Kommune den 7. juli kl. 18.15,
hvor vi drøfter den foreløbige grafiske opsætning af den nye
pylon i Askov.
7. Sankt Hans

Eric forhører Kristian Hedeager, om vi kan låne den store
grill. Eric står for indkøb af kul mm.
Else har korrespondancen med Thomas Tarp. Han orienteres
om, at han gerne må møde op kl. 19.30.
Else, Charlotte, Ditte, Helle og Eric deltager i opsætning af
borde og bænke onsdag eftermiddag.
Else kontakter Kirsten Kihl vedrørende sanghæfte samt
Claus Kildemand og forhører ham, om han vil synge for på
aftenen.
Ditte kontakter SFO’en vedrørende heks.

8. Hjemmeside og Facebook

Hjemmeside og Facebook er opdaterede.

Charlotte tager et møde med er Kjær med henblik på at få et
større fokus på billeder på hjemmesiden.
9. Kommuneplan

Der blev den 16. juni afholdt virtuelt borgermøde for hele
kommunen, hvor deltagerne blev orienteret om den nye
kommuneplan.
Der blev ikke præsenteret noget, der påvirker Askov
(hverken byggegrunde, veje, stier mm.).
Der blev præsenteret nogle tanker vedrørende skovrejsning i
Vejen Kommune.
Der blev præsenteret nogle tanker vedrørende udpegning af
arealer til solcelleparker.

10. Artikler til Ugeavisen.

Uge 39 Arkitekturpolitik?
Uge 50 Året der gik?

11. Bymidten

Der er udvalgt en arkitekt – det blev Land+ fra Odense.
Der indkaldes til borgermøde vedrørende bymidteprojektet
den 19. august.
Der oprettes en mailadresse til Vejen Kommune, hvor
borgere kan indsende deres ideer og forslag vedrørende
bymidteprojektet.

12. Virkelyst

Deadline 25. juni 2021:
Askov forsøgsstation
Samtaleuge
Sankt Hans
Arkitekturpolitik
Byens fællesarrangement
Tyske flygtninge foredrag
Juletræstænding

13. Eventuelt
Dagsordenspunkter til næste møde den

Opdateret oversigt over frivillige
Drøftelse af rågesituationen
Minigolfbaner

Else
Charlotte
Ditte
Steen og Else
Else
Steen
Eric +

Virkelysts deadlines 2021:
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.

