
    
 

                                                                                                                                       

 

Møde: Referat fra generalforsamling på Sløjdscenen 

Dato:  28. januar 2020 kl. 19:30 

Dagsordenspunkt Referat 

 

 

1. Velkomst Velkomst ved formand Else Flansmose 

2. Valg af dirigent 

 

Hans Jørgen Sørensen blev valgt som dirigent 

3. Bestyrelsens beretning 

for det forløbne år 

 

Formand Else Flansmose beretter om bestyrelsens arbejde det forløbne 

år.  

 

Medlemsstatus:  

 Der er pr. 28. januar 2020 186 medlemmer.  

 Bestyrelsen har opfordret medlemmerne til at oplyse deres 

mailadresse, således der kan udsendes en årlig mail vedrørende 

fornyelse af medlemskab.  

 

Bestyrelsesmøder: 

 Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Møderne er 

afholdt hos medlemmerne af bestyrelsen. 

 

Aktiviteter: 

 Fastelavn 

 Ølsmagning på Sløjdscenen 

 Fællesarrangementer med Askov Kirke, Højskolen og 

Efterskolen samt Askov Bylaug 

 Åbent hus på Askov Højskole 

 Grundlovsmøde 

 Sankt Hans 

 Foreningsfestival 

 Kulturel byvandring 

 Juletræstænding 

 

Grønne områder: 

 Vi har fået en ny landsbypedel – Ingelise Hansen 

 Vi har derudover en grøn bande, der tager sig af vores grønne 

områder og sikrer, at byen ser ren og pæn ud særligt omkring 

dammen. De sørger ligeledes for, at der plantes blomster i 

kummerne på juletræspladsen 

 Dammen er netop blevet renset 

 

Dialogmøde med Vejen Kommune: 



    
 

                                                                                                                                       

 Estrupvej er i dårlig forfatning asfalteringsmæssigt og er for 

smal. Den er derfor kommet på kommunens budget i 2022.  

 Der er et trafikalt problem ved Estrupvej, hvor vejen passeres fra 

Egevænget til Baslund. Der er blevet kigget på problemet 

sammen med Politiet. Dette har medført, at der 1) opsættes nogle 

pullerter, 2) optegnes nogle striber på vejen, 3) fremadrettet kun 

kan passere én bil af gangen, 4) byskiltet flyttes længere ud af 

byen mod Skovgårdsvej, og 5) opsættes et blåt påbudskilt med 

40 km/t. Dette opføres, når vejret tillader det.  

 Bestyrelsen har overfor Kommunen udtrykt ønske om, at der 

blev opsat stærekasser gennem byen, men det kan ikke lade sig 

gøre.  

 Den første etape af cykelstien syd om byen er etableret. 

Kommunen forventer, at cykelstien er færdig i 2020.  

 Det er lykkes at etablere en 40 km/t-zonen fra skolen til Torvet. 

Det er planen, at zonen skal videreføres gennem den resterende 

del af byen i 2020, men det er lovpligtigt, at der skal etableres 

nogle hævede flader, hvorfor der først er budget til at etablere det 

i løbet af 2020.  

 Der er afholdt borgermøde vedrørende ny udstykning mellem Ø. 

og V. Skibelundvej.  

 Bestyrelsen har kæmpet for at få høringsret i sager, hvor 

historiske bygninger inden for lokalplan 131 skal rives ned. Dette 

er dog endnu ikke lykkes. 

 Skovgårdsvej er atter åben, og det er mærkbart i byen. 

 

Almene boliger i Askov 

 Bestyrelsen har gennem flere år haft ønske om at etablere almene 

boliger i Askov. Vi har været i dialog med Vejen Boligforening 

og Vejen Kommune om dette. Der er planer om at etablere et 

byggeri med opstart i 2023 med 25 lejemål samt et fælleshus. 

Kommunen har afsat penge i 2023. Der er flere placeringer i spil.  

 

Trampesti syd for Askov 

 Der er netop ”etableret” en trampesti syd for Askov efter ønske 

fra en beboer på Gl. Skolevej. Der er ikke fældet noget 

beplantning endnu, men det sker inden længe. Det bliver en sti, 

man kan færdes på, når den er gået til.  

 

Sæsonprogram for 2020 

 Genforeningsvandring 

 Fællesarrangementer med Askov Kirke, Højskolen og 

Efterskolen samt Askov Bylaug 

 Ølsmagning på Ribe Bryghus 

 Foreningsfestival 

 Besøg på Askov Forsøgsstation 

 Sankt Hans ved Dammen 



    
 

                                                                                                                                       

 Sønderskov Museum fortæller om arkæologiske fund i Askov 

 Besøg på Nature Energy i Holsted 

 Plant et træ 

 Juletræstænding 

 Generalforsamling 

 Fastelavn 

 

Bymidteprojektet: 

 Der er nedsat en styregruppe for projekt Askov Ny Bymidte 

 Styregruppen har for nylig været til møde med Vejen Kommune 

vedr. bymidteprojektet 

 Vejen Kommune iværksætter en analyse af bytrafikken 

 Når Vejen Kommune er klar til at igangsætte projektet, vil Vejen 

Forsyning iværksætte kloakering i byen.  

 

Film om Askov: 

 Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et mediebureau i 

Tilst ved Aarhus, der vil lave en bosætningsfilm om Askov. Det 

er ikke formålet, at filmen skal anvendes som bosætningsfilm, 

men den skal i højere grad være en hjælp, når der skal søges om 

midler i forbindelse med bymidteprojektet.  

 Der er nogle beboere i Askov, der vil modtage et lille skriv i 

postkassen om deltagelse i filmen 

 Der er på nuværende tidspunkt 11 i Askov, der har givet tilsagn 

om deltagelse i filmen 

 Filmen finasieres gennem sponsorer og ikke af Askov Bylaug 

 

Virkelyst: 

 Virkelyst er et godt talerør for Bylauget, hvorfor det benyttes 

meget. Der ønskes stor åbenhed fra bestyrelsens side. 

 

4. Kommentarer til 

formandens beretning 

Er der lavet nogle skitser i forbindelse med bymidteprojektet? 

 Der er lavet foreløbige skitser, men bestyrelsen og styregruppen 

ønsker at indkalde til et borgermøde, når der er nogle mere 

konkrete planer for projekter  

 Det drejer sig særligt om trafikken omkring Torvet 

 Det er et ønske, at de historiske bygninger omkring Torvet 

bevares 

 Det er et ønske, at den gamle sparekassebygning moderniseres.  

 

Der siges en generel tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år.  

 

Der siges tak til bestyrelsen for arbejdet med høringsret i forbindelse 

med lokalplan 131. 

 



    
 

                                                                                                                                       

5. Rettidigt indkomne 

forslag fra medlemmer 

og/eller bestyrelsen 

 

Der er ingen indkomne forslag 

6. Aflæggelse af 

regnskab, underskrevet 

af revisorer og 

bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2019. 

 

Indtægterne er steget siden sidste år grundet et højere medlemstal.  

 

Der er et overskud på 6.650 kr. i årets regnskab.  

 

Der er dedikeret 100.000 kr. til bymidteprojektet.  

 

Der er ingen kommentarer til regnskabet.  

7. Vedtagelse af budget 

og fastsættelse af 

kontingent  

Det forventes, at medlemstallet for 2020 vil være en anelse højere end i 

2019, hvorfor indtægterne forventes lidt højere i 2020 end i 2019.   

 

Det forventes, at omkostningerne i 2020 vil svare til omkostningerne i 

2019.  

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 er uændret.  

 DKK 150 kr. pr. husstand 

 DKK 75 kr. for enlige 

 DKK 300 kr. for virksomheder 

 

Det er enstemmigt vedtaget, at kontingentet for 2020 er uændret.  

8. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer 

samt suppleanter 

 

Steen Gelsing ønsker genvalg og bliver enstemmigt valgt. 

 

Helle Daugård ønsker at stille op til bestyrelsen og har givet tilsagn om 

at blive bestyrelsens næste kasserer og bliver enstemmigt valgt. 

 

Charlotte Aagård Nielsen ønsker ligeledes at stille op til bestyrelsen og 

bliver enstemmigt valgt.  

 

Anne Mengel-Jensen siger tak for godt samarbejde i Askov Bylaugs 

bestyrelse.  

9. Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

 

Annelise Andersen (1. suppleant) og Ellen Svensson (2. suppleant) 

modtager genvalg og bliver enstemmigt valgt som suppleanter. 

 

Knud Johansen modtager genvalg og bliver enstemmigt valgt som 

revisor.  

 

Peter Johansen bliver enstemmigt valgt som revisorsuppleant.  

10. Eventuelt Formanden beretter om de aktiviteter, der skal arbejdes med i 2020  

Det er planlagt at arbejde med følgende områder: 

 Bymidteprojektet 

 Børnehave/dagpleje/skole 

 Trafikken i Askov 



    
 

                                                                                                                                       

 Nye boligområder 

 Æstetikken i forhold til nye bebyggelser 

 

Kommentarer fra medlemmerne: 

 Det er vigtigt at fokusere på dagtilbuddene i Askov 

 Det er vigtigt, at den nye udstykning bliver integreret i Askov 

 Historisk set var Askov en meget grøn by, men der fældes i dag 

mange gamle træer. Der er derfor i bestyrelsen stillet forslag om, 

at der kollektivt plantes nogle træer enten et samlet sted i byen 

eller rundt omkring på beboernes grunde.  

 I forhold til bymidteprojektet er det vigtigt at have nogle gode 

skitser for at kunne søge om midler.  

 Der er tidligere stillet forslag om, at Vejen Kommune kunne 

købe den gamle Nedergård og anvende dette som medborgerhus i 

Askov 

 Dronningen kommer til byen i forbindelse med genforeningen. 

Er det en idé at alle hejser flaget?  

 Skal bestyrelsen satse på en mere kreativ juleudsmykning?  

 

 

 


