
   
 

                                                                                                                                       
Møde: Referat fra bestyrelsesmøde, som afholdes virtuelt 

Dato:  19. april 2021 kl. 19:00 

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

 

Afbud fra:   

Dagsordenspunkt Referat 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 
den 8. marts 2020 

 

Referatet er godkendt. 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Dagsordenen er godkendt. 

3. Økonomi/regnskab Vi har i øjeblikket 241 medlemmer. Vi har netop modtaget 
det årlige tilskud fra Vejen Kommune på 35.000 kr.  
 

4. Siden sidst  
 

Else orienterer om cykelstien nord om byen. Der etableres en 
cykelsti som forlængelse af hærvejsstien. Stien vil løbe nord 
for præsteboligen og bag om Egevænget og Baslund. Der 
etableres et nyt helleanlæg på Estrupvej.  
 
Ditte orienterer om nyt fra dagtilbudsområdet i Askov. Det 
er besluttet, at der etableres en mindre daginstitution i et nyt 
boligområde, samt at der etableres et børnecenter ved skolen. 
Det planlægges, at bygningerne fra den nuværende Askov-
Malt Børnehave sælges.  
 
Den nye kommuneplan sendes i høring i perioden 4. maj til 
30. juni. Vi drøfter det på næste bestyrelsesmøde.  
 
Eric sætter nogle nye låse i udhængsskabene ved Brugsen, 
da nøglen er blevet væk.  
 
På lørdag den 24. april fælder Vejen Kommune syv store 
kastanjetræer ved Dammen grundet sygdom.  
 
Else orienterer om foreningsfestivallen. Festivallen er aflyst i 
2021, fordi byfesten er aflyst.  
 

5. Hjemmeside – Facebook 
 

Charlotte har overtaget hjemmesiden og Facebook. De er 
opdaterede.  



   
 

                                                                                                                                       
 

6. Besøg på Forsøgsstationen 
 

Eric har modtaget seks tilmeldinger til arrangementet, og 
Else har modtaget to tilmeldinger. Vi satser på, at 
arrangementet kan gennemføres.  
Else får nogle kontaktoplysninger af Nis Peter.  
 

7. Brainstorm på emner til artikler til 
Ugeavisen. 

Uge 23 (er flyttet fra uge 22 iflg. Med Læborg lokalråd): 
Samtaleugen i uge 24 
 
Uge 39: Arkitekturpolitik 
 
Uge 50: Året der gik.  
 

8. Aflysning af ølsmagning i Ribe 
 

Arrangementet aflyses.  
 

9. Bymidten 
 

Else og Charlotte orienterer.  
 
Charlotte orienterer om mødet med Vejen Kommune. 
Projektet er opdelt i to: 1) En del, der handler om trafik og 2) 
en del, der handler om forskønnelse.  
 
Else orienterer om møderne med den lille gruppe, der er 
nedsat. Gruppen består af henholdsvis to repræsentanter fra 
Vejen Kommune og to fra bymidteprojektgruppen. Der er 
indhentet tilbud fra tre arkitekter, og på den baggrund er den 
endelige arkitekt udvalgt.  
 

10. Generalforsamling 2021 
 

Vi afholder generalforsamlingen onsdag den 2. juni kl. 19 på 
Sløjdscenen. Forsamlingsforbuddet er sat op til 50 personer 
indendørs på dette tidspunkt.  
 
Else, Helle og Ditte bager en kage.  
 
Helle medbringer udprintede regnskaber. Vi mødes 18.15 og 
stiller op.  
 
Vi spørger bymidteprojektets projektleder, om han vil 
orientere om status på bymidteprojektet.  
 

11.  Besøg af Henrik Stjernholm Steen og Else orienterer om besøget af arkitekten Henrik 
Stjernholm. Else og Steen har vist ham rundt i byen for at se 
på historiske huse. Det overvejes at invitere 
kommunalbestyrelsen samt udvalgte medarbejdere fra Vejen 
Kommune til en drøftelse af en arkitekturpolitik i Askov.  
 



   
 

                                                                                                                                       

 
 

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. 

12. Virkelyst  
 

Deadline 25. juni 2021: 
Askov forsøgsstation                                          Else 
Samtaleuge                                                         Charlotte 
Sankt Hans                                                         Ditte 
Arkitekturpolitik                                                Steen og Else 
Byens fællesarrangement                                   Else 
Tyske flygtninge foredrag                                  Steen 
Juletræstænding                                                  Eric + Else 
 

13. Eventuelt 
 
 

 

Dagsordenspunkter til næste møde den  
 

Kommuneplan 


