Møde:

Dagsorden til bestyrelsesmøde hos Steen

Dato:

12. august 2019 kl. 19:00

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

Afbud fra:
Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af referat fra mødet Godkendt
den 28. maj 2019
2. Opfølgning fra forrige møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Nyt fra formanden

5. Økonomi/regnskab

6. Siden sidst

Godkendt
•

Situationen omkring alment boligbyggeri i Askov
• Mulighed for 23 etplansboliger ved Ø.
Skibelundvej

•

Møde med borgmester og kommunaldirektør
• Status på Skovgårdsvej
• Udmelding i slutningen af august fra
vejdirektoratet

•

Status på trafik- og cykelstisituationen i Askov
• Ændring af stiens forløb grundet udstykning af
grunde mellem Ø. og V. Skibelundvej

162 medlemmer pr. dags dato
Trykfejl: nummeret til Mobilepay er trykt forkert i Virkelyst –
der bliver hurtigst muligt informeret om trykfejlen på Facebook
Forhåbning om at nå 180 medlemmer i 2019
Møde med BoPlan og kommunen angående byggeri på Maltvej
Henvendelse fra en borger på Ludvig Schrøders vej vedrørende
forespørgsel på et lokale til familiesammenkomster i Askov

7. Hjemmeside – Facebook

Intet nyt

8. Opfølgning på Sankt Hans
arrangement

Vi opsætter telt igen til næste år

Spisningen er en gentagelse værd. Vi starter igen kl 17 til næste
år
Ændring til næste år: vi skal forsøge at ramme tidsplanen bedre
• Angive cirka-tidspunkter
• ”Kom i god tid”
9. Foreningsfestival

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fredag d. 30. august kl. 16-21
Tilsagn om deltagelse fra de sædvanlige foreninger
Kl. 17 ankommer en yoga-instruktør
Der er bestilt telt, borde og bænke
Slagteren kommer med mad
Brugsen står for drikkevarer
Plakat op på Facebook og hjemmeside
Eric sørger for teknikken
Hjælpere på dagen: Anne, Eric, Ditte, Else

10. Opkrævning af medlemskab
gennem betalingsservice

Skal vi undersøge andre muligheder? Evt. gentagende betaling
ved Mobilepay eller Dinero?

11. Sæsonprogram – forslag til
aktiviteter

Eric informerer ved næste møde om muligheder for en form for
betalingsservice
Vi gentager nogle af arrangementerne fra sidste år og tilføjer
nogle nye arrangementer

12. Bymidteprojektet

Foreningsfestivallen skal fornyes til næste år. Mulighed for
afholdelse af møde med byens foreninger, hvor vi brainstormer
på forskellige muligheder
Første møde i bymidtegruppen d. 28. august
På hjemmesiden ligger der forskellige dokumenter for
bymidteprojektet under fanen ”Det sker”
Styregruppen fungerer sideløbende med Bylauget

13. Kulturel byvandring
14. Fælles arrangement kirke –
Højskole og Bylaug

Vejen Kommune inviterer til møde, hvor de skal informeres om
bymidteprojektet
D. 9. september mellem 18 og 20
Steen bestiller kaffe på højskolen og kontakter guiden
Vi afventer den nye præst

15. Kommunikationsstrategi for at
få flere medlemmer

Vi afventer resultatet af betalingsservice-snakken

16. Askov-plakat

Vi undersøger muligheden for et samarbejde med en grafisk
designer

Vi afventer svar fra en potentiel samarbejdspartner
17. Virkelyst

Deadline: 11. oktober
Udkommer: 9. november
Artikel til Virkelyst fra nedenstående arrangement
Foreningsfestivallen
Kirsten
Kulturel Byvandring
Fælles arrangement kirke-Højskole-Bylaug
Kort skriv om nedenstående arrangement:
Juletræstænding
Generalforsamling
Genforeningsarrangementet ved Skodborghus

Steen
Else
Anne
Else
Else

18. Eventuelt
19. Dagsordenspunkter til næste
møde den 8. oktober 2019 hos
Anne

Juletræstænding
Generalforsamling
Sæsonprogram
Hjemmesidekursus
Askov-plakat

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.

