
   
 

                                                                                                                                       

 

Møde: Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes Eric 

Dato:  12. aug.  2021 kl. 19:00 

Deltagere: Steen – Helle – Charlotte – Eric – Ditte - Else. Afbud fra Lene. 

 

Afbud fra:   

Dagsordenspunkt Referat 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 
den 17. juni 2021 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

3. Siden sidst                           5 min. 
 

Skovareal ved Birkely        
Steen: Der står 10 træer, som er resterne af de træer, som 
tidligere er plantet af Askov Bylaug. Det er nu Vejen 
Kommune, der nu står for skoven. Vejen Kommune, Else og 
Steen mødtes og lagde en plan for hvad der skal ske. Steen, 
Else og Vejen Kommune og skovens naboer mødes til 
efteråret for at aftale nærmere, hvordan trimningen skal 
være. 
 
By pyloner                          
Ditte: Else, Lene og Ditte deltog i møde med kommunen 
omkring pylonerne. Grafikeren orienterede om baggrunden 
for det forslag, som kommunen var kommet med. Der er 
kommet et nyt bearbejdet forslag ud af mødet, som Askov 
Bylaug efterfølgende har haft mulighed kommentere det. 
Else har efterfølgende svaret kommunen, at det bearbejdede 
forslag er ok, men supplerer med et par yderligere 
kommentarer til kommunen. 
Else foreslår at bestyrelsen, når pylonen kommer, ser på om 
vi eventuelt kan få glæde af en pylon mere.  
 

4. Økonomi/regnskab  v/Helle            
5 min. 
 

Helle: 282 medlemmer. 10 flere end sidst. 
194.446 står på kontoen. 

5. Hjemmeside og facebook   5 min. Det fungerer. Charlotte arbejder på, at der kommer lidt flere 
billeder på hjemmesiden fremover. 



   
 

                                                                                                                                       

 

 

6. Evaluering af Sankt Hans arr.  
10  min. 

Der er kommet et borgerforslag om at der kan være et 
børnebål og korsang næste år 
Vi kunne have et børnebål (evt bålfad og snobrød) lidt 
tidligere ca kl. 17.30 under spisningen. De fra Bylauget, som 
arrangerer Skt. Hans næste år tager dette med i 
planlægningen. 
 
Charlotte spørger ARK (Askov Rytmiske Kor) om de vil 
være aktivt deltagende i fællessangen. 
 

7. Fordeling af arbejdsopgaver i 
bestyrelsen                     15 min. 
 

Ditte og Else har talt indbyrdes om en arbejdsfordeling 
fremover: 
 
Ditte står for årsprogrammet. 
Ditte har fremover kontakten til Virkelyst og samler artikler. 
Else har kontakt til Vejen Kommune. 
Else og Ditte taler sammen om dagsorden til møderne, hvor 
Lene så efterfølgende sender dagsorden ud. 
 
Ditte og Else vil fremover lave en køreplan over, hvad man 
skal huske at gøre ifm de enkelte arrangementer. 
 
Else, Ditte og Charlotte laver en aftale med Per Kjær om 
hvilke billeder vi gerne vil have taget. 
 
Angående presse: Den overordnede kontakt til pressen er 
Else med cc til resten af bestyrelsen. Ambassadørerne for de 
enkelte arrangementer sender selv til aviserne med cc til 
facebook- og hjemmesideansvarlig samt de øvrige i 
bestyrelsen.  
 
Løbende intern kommunikation i bestyrelsen: Charlotte vil 
til næste møde komme med et forslag til hvordan vi 
elektronisk kan kommunikere løbende med hinanden mere 
tæt, end vi gør nu. 
 
 

8. Borgermøde om Bymidten 10. min. 
v/ Else og Charlotte 

 
Borgermødet bliver bygget op omkring nogle workshops, 
som bliver ledet af kommunens folk samt repræsentanter fra 
Styregruppen for Askov ny bymidte. Temaerne sender Else 
rundt til bestyrelsen mandag / tirsdag i uge 33 efter 
styregruppens møde. 



   
 

                                                                                                                                       

 

Else efterspørger hjælp fra bestyrelsen til at stille stole op, 
hvis der kommer flere end 200. 
 
Eric foreslår at vi skal sikre os at mailen til forslag er åben 
efter borgermødet. 
 
Eric tilbyder at supplere med sine lyd-ting, og det spørger 
Else arrangørerne om. 

9. Opstillede trafikmodeller for Askov 
20 min. 
v/ Steen 

https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-
referater/?agendaId=15bf093b-cba8-42cd-a49b-
fbc71b2701f2 
 
Teknik og miljø- udvalget er blevet præsenteret for 
modellerne for trafikregulering gennem Askov. Steen 
gennemgik de tre modeller, som er i spil samt forslag om 
hastighedsnedsættelse (30 km/t) i samspil med bump. 
Bestyrelsen foreslår at førsteprioritet er trafikreguleringen 
gennem Askov By. Dernæst må omfartsvejen prioriteres på 
længere sigt. 

10. Drøftelse af rågesituationen  5 min 

 

Beslutning: Skal bylauget være inddrages i løsning af 
rågeproblemet? 
 
Bestyrelsen er enige om, at Askov Bylaug ikke skal 
inddrages i løsningen af rågeproblemet. 
 

11. Opdateret oversigt over frivillige 
10 min. 
 

 
Ditte, Else og Eric supplerer køreplan for de enkelte 
arrangementer med hvilke konkrete arbejdsopgaver, der 
kræver frivillige hænder. Således bliver listen af frivillige 
knyttet til køreplanen for arrangementerne. 
 
Se i øvrigt listen over frivillige, som var vedlagt 
indkaldelsen til mødet. 

12. Minigolfbane             5 min. 
 

Beslutning om banerne skal nedlægges eller renoveres. 
 
Bestyrelsen er enige om at minigolfbanen bliver fjernet. 
Først spørger Else Birkelys venner om de vil overtage dem. 
Hvis de ikke vil have dem, så tager Charlotte billeder af dem 
og spørger åbent på facebook om hvem, der vil have dem. 

13. Artikler til Ugeavisen.      5 min. Uge 39 Arkitekturpolitik: Steen skriver i Ugeavisen om 
arkitekturpolitik samt arrangementet med Henrik 
Stjernholm.  
 
Uge 50 Året der gik: Dette kommer på som punkt til næste 
møde. 

https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=15bf093b-cba8-42cd-a49b-fbc71b2701f2
https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=15bf093b-cba8-42cd-a49b-fbc71b2701f2
https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=15bf093b-cba8-42cd-a49b-fbc71b2701f2


   
 

                                                                                                                                       

 

 
14. Arkitekturpolitik        10 min. 

 
Pt 22 deltagere heraf 8 fra byråd og vejen kommune. 
Vi laver en intensiv markedsføring om arrangementet.  
Charlotte laver opslag på facebook og hjemmeside. 
 

15. Virkelyst  
 

Deadline 06. okt.  2021: 
 
Borgermøde: Charlotte skriver og Else supplerer 
 
Arkitekturpolitik: Steen og Else 
 
Byens fællesarrangement: Else 
 

16. Eventuelt                            5 min. 
 
 

Intet 

Dagsordenspunkter til næste møde den 20. 
sept. 2021 hos Else 
 

Fællesarrangementet – foredrag v/ Arne Holm - 
sæsonprogram – vedtægter -  Uge 50 Året der gik – ny 
kommunikationsplatform 

 
 

Virkelysts deadlines 2021: 
 
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. 


