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Referat fra generalforsamling, som afholdes på Sløjdscenen

Dato:

2. juni 2021 kl. 19:00

Dagsordenspunkt

Referat

1. Status på Askov Bymidteprojekt
ved Anders Pedersen og Louise
Ullerup fra Vejen Kommune

Repræsentanter fra Vejen Kommune orienterer om status på
Askovs bymidteprojekt.
Den endelige projektplan forventes godkendt i september.
Der præsenteres nogle forskellige trafikmodeller. Der
orienteres blandt andet om, at tre hævede flader i
hovedgaden kan reducere antallet af køretøjer gennem byen
med 600.
Den videre plan i projektet indebærer en inddragelse af
borgerne i Askov. I den forbindelse afholdes der borgermøde
den 19. august 2021, hvor bymidteprojektet præsenteres, og
hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål og komme
med input til projektet.

2. Valg af dirigent

Hans Jørgen Sørensen vælges som dirigent for
generalforsamlingen.

3. Bestyrelsens beretning for det
forløbne år

Formand Else Flansmose orienterer om det forløbne år på
bestyrelsens vegne.
Medlemsstatus pr. 1. januar 2021: 284 medlemmer. Det er
98 flere medlemmer end sidste år.
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2020. De fleste af
møderne er afviklet virtuelt.
Vi har i 2020 programsat 13 arrangementer, hvoraf de 11
blev aflyst grundet COVID-19.
Vi har afholdt et møde med Vejen Kommune, der var
berammet til 20 minutter. På mødet drøftede vi:
- Trafiksikkerhedsplan
- Fartbegrænsning gennem Askov

-

Dårlige veje i og omkring Askov
Lejeboliger
Cykelstien syd om byen
Bymidteprojektet
Samarbejdet med Vejen Kommune generelt

Sæsonprogram 2021-2022
- Ølsmagning (aflyst)
- Besøg på Askov Forsøgsstation
- Foreningsfestival (aflyst)
- Generalforsamling (flyttet fra januar)
- Samtaleuge i Askov
- Sankt Hans ved Dammen
- Foredrag om arkitekturpolitik
- Fællesarrangementer med kirken, højskolen og
bylauget
- Foredrag om de tyske flygtninges skæbne
- Juletræstænding
- Generalforsamling
- Fastelavn
Overordnet plan for 2021:
- Medlemspleje
- Bymidteprojektet
- Børnehave/dagpleje/skole
- Trafikken generelt
- Nye boligområder
- Grønne områder
- Legeplads i byen er måske næste projekt, vi skal
have ”søsat”
- Æstetikken i forhold til nye bebyggelser
(arkitekturpolitik)
4. Rettidigt indkomne forslag fra
medlemmer og/eller bestyrelsen

Der er ingen indkomne forslag.

5. Aflæggelse af regnskab

Bylaugets kasserer Helle Daugaard præsenterer regnskabet
for 2020.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

6. Vedtagelse af budget og
fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent:
- Husstand: 150 kr.
- Enlige: 75 kr.
- Virksomheder: 300 kr.

Det foreslåede medlemskontingent vedtages.
Kasserer Helle Daugaard præsenterer budgettet. Budgettet
godkendes af generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg i år, hvoraf tre af
dem modtager genvalg:
-

Eric Ravn (modtager genvalg)
Ditte Schaldemose Straarup (modtager genvalg)
Else Flansmose (modtager genvalg)

Ovenstående tre bestyrelsesmedlemmer genvælges.
Derudover foreslår bestyrelsen Lene Meyer som nyt
bestyrelsesmedlem. Lene vælges som nyt medlem af
bestyrelsen.
8. Valg af 2 suppleanter

De to suppleanter Annalise Andersen og Ellen Svensson er
på valg. Ellen Svensson modtager ikke genvalg, men foreslår
i stedet Ann Karstoft. Annalise Andersen modtager genvalg.
Ann Karstoft og Annalise Andersen vælges som suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer

Henning Rose er på valg og modtager genvalg. Henning
genvælges.
Bestyrelsen indstiller Kirsten Kihl Nielsen som
revisorsuppleant. Kirsten vælges.

10. Eventuelt

Forslag til nye arrangementer:
- Fokus på bæredygtighed (evt. insekthotel,
bæredygtigt byggeri osv.)

________________________________________________

Dirigent Hans Jørgen Sørensen

