
				
	

																																																																																																																																							
 

Møde: Dagsorden til bestyrelsesmøde hos Kirsten 

Dato:  8. oktober 2019 kl. 19:00 

Deltagere: Ditte – Nis Peter – Steen – Else – Kirsten 

 

Afbud fra:  Eric – Anne  

Dagsordenspunkt Referat 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 
den 12. august 2019 og 17. 
september 2019 

 

Godkendt 

2. Opfølgning fra forrige møde 
 

Hjemmesiden skal have en opgradering. Nis Peter følger op  
 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

4. Nyt fra formanden 
 

• Situationen omkring alment boligbyggeri i Askov 
• Flaghejsning: ny flaghejser  
• Ny landsbypedel 
• Julefrokost på Skibelund Krat den 10. dec. 2019 kl. 

18.30 
 

5. Økonomi/regnskab 166 medlemmer og 7 tilflyttere 
Nye medlemmer fra Kongehøj 
 

6. Siden sidst 
 

Trampesti ved Kongevænget: Kommunen lejer et passende 
stykke mark, der kan anvendes enten til gående eller som 
cykelsti. Der bliver ikke gjort yderligere ved markstykket, så 
det skal løbende trampes ned.  

 
7. Hjemmeside – Facebook 

 
Intet nyt 

8. Opfølgning på borgermødet 
 

Arrangementet havde byens interesse 
Godt og konstruktivt møde 

9. Opfølgning på byvandring den 
9. september  

Stort fremmøde – 45 deltagende  
Afslutning ved Poul la Cour Museet med lækre kager 
Et rigtig godt arrangement, der viser, at der er en interesse for 
det kulturelle i byen 
 

10. Opfølgning på foreningsfestival 
den 30. august  
 

Blev afholdt på traditionel vis 
Der var et rimeligt antal deltagende 
Vi indkalder til evalueringsmøde  



				
	

																																																																																																																																							
11. Opfølgning på 

fællesarrangementet den 1. 
oktober  
 

Flot fremmøde – 176 deltagende 

12. Opkrævning af medlemsskab Eric informerer ved næste møde om muligheder for en form for 
betalingsservice. Vi udsætter til næste møde.  

13. Sæsonprogram – forslag til 
aktiviteter 

Fastelavn (Ditte) 
Når bøgen springer ud (Nis Peter og Ditte) 
Fællesarrangement (Else) 
Åbent hus arrangement (Else) 
Askov Forsøgsstation (Nis Peter) 
Grundlovsmødet er aflyst 
Sankt Hans (Eric og Nis Peter) 
Arkæologiske fund fra udgravningen mellem de to 
Skibelundveje – Sønderskov Slot (Steen) 
Foreningsfestival (Nis Peter og Ditte) 
Virksomhedsbesøg på Nature Energy Holsted (Nis Peter) 
Plant et træ (Steen) 
Juletræstænding (Else) 
 
Deadline for tekster (inkl. dato, sted, beskrivelse) til 
sæsonprogram: 20. november  

14. Bymidteprojektet 
 

Nyt medlem i styregruppen 

15. Juletræstænding 
 

• Kontakt til spejderne (Else) 
• Juletræer (Eric) 
• Vejspærring (Anne) 
• Julemand (Else) 
• Godteposer (Anne) 
• Vejen Garden (Else) 
• Birkely (Anne) 

16. Film om Askov Et mediehus har kontaktet Else i forhold til at lave en film om 
Askov 
De tager kontakt til virksomhederne i Askov og finansierer 
derigennem filmen 

17. Generalforsamling  
 

Steen modtager genvalg  

18. Kommunikationsstrategi for at 
få flere medlemmer 

Udsættes til efter opfølgningen af punkt 12 vedrørende 
opkrævning af medlemsskab 

19. Askov-plakat Ditte tager kontakt til plakat-virksomheden igen 

20. Virkelyst  Deadline: 11. oktober 
 
Udkommer: 9. november 
 
Artikel til Virkelyst fra nedenstående arrangement 



				
	

																																																																																																																																							
Foreningsfestivallen                                                      Kirsten  
 
Kulturel Byvandring                                                        Steen 
 
Fælles arrangement kirke-Højskole-Bylaug                      Else 

  
Kort skriv om nedenstående arrangement: 
Juletræstænding                                                                    Anne 
Generalforsamling                                                                 Else 
Genforeningsarrangementet ved Skodborghus                      Else 
 
 

21. Eventuelt Vi har for få skraldespande langs vores cykelstier 

22. Dagsordenspunkter til næste 
møde den 25. november 2019 
hos Nis Peter 

• Juletræstænding 
• Generalforsamling 
• Sæsonprogram 
• Kommunens referat fra borgermødet 
• Nye bestyrelsesmedlemmer  

 
 
 
 
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. 


