Møde:

Dagsorden til bestyrelsesmøde hos Steen

Dato:

12. juni 2018 kl. 19.30

Deltagere: Kristian - Nis Peter - Kirsten – Anne - Eric – Steen og Else

Afbud fra:
Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af referat fra mødet Godkendt u. bemærkninger.
den 26. marts 2018
2. Opfølgning fra forrige møde

Else har kontaktet Heidi fra Virkelyst og bedt om at der
kommer e-mail adr. i foreningsnøglen.
Vi skal være mere tydelige omkring foreningens værdier
visionen og misionen.
Strategidag: Else og Nis Peter – Steen
Vi mødes – Else indkalder til mødet.
Vi inddrager Højskoleelevernes arbejde i mødet.
Else indkalder til august.
Møde med Vejen Boligforening omkring almene boliger i
Askov.
Kristian meddeler at der ikke har været et møde med Vejen
Boligforening primært fordi der pt. ikke er ledige grunde i
Askov hvor der kan opføres lejeboliger.
Else beder om at få tilsendt Vejen kommune landdistriktspolitik
Strategi og politikken.

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Nyt fra formanden

Møde med Vejen kommune – lidt hektisk. Vi kom ikke hjem
med de store nyheder. (se Steens referat)
Læringen er, at vi forbereder et kortere oplæg til næste år og
bruger tiden på at holde fokus på få udfordringer set med
Askov borgernes briller.
Tre af bestyrelsesmedlemmerne deltog i Grundlovsmødet
Skibelund Krat, besøgsantal ca. 200.

Persondata-forordning: Vi lægger foreningens privatlivspolitik
ind på hjemmesiden.

5. Økonomi/regnskab

Der nu 81 tilmeldte medlemmer af Askov Bylaug.
Regnskabet gennemgået, stor tilfredshed med foreningens
resultat på trods af det ringe medlemstal.

6. Siden sidst

Fyraftensgudstjeneste (ref. i Virkelyst)
Stor succes med 75 deltagere.
TV 2 Odense (ref. vedhæftet indkaldelsen)

7. Hjemmeside – facebook

Super godt arbejde – altid opdateret.

8. Opsamling på mødet med Vejen
Kommune

(ref. i Virkelyst)

9. Bymidteprojekt

Møde om bymidteprojekt (Dagli´Brugsen) 2. maj kl. 16.00 i
Brugsen og på Poul la Cour Museet
Medio august sender Steen et forslag som beskriver projektet.

10. Sankt Hans

Praktiske opgaver:
Møde i brugsen den 13. juni kl. 17.00
Opsætning af banner - Eric
-

Reklame i aviser + plakater etc. Nis Peter

-

Opsætning af bål lørdag den 16. juni Kl. 09.00
- Kristian - Niels – Eric – Kirsten

-

Fremskaffelse af Heks – Anne - Else henter i SFO i
Askov
Kontakt til plejehjemmet - Kristian
Kontakt til spejderne – Kristian
Kontakt til Dagli´Brugsen og Slagter Dam
Kopi af sange – Kirsten afleveres hos Else

-

Kontakt til Klaus Majgaard ift. båltale (Else)

-

Opstilling af borde (stillet til rådighed af Askov/Vejen
teltudlejning☺)

-

-

Indkøb af fakler – Kristian afleverer til Nis Peter.

Opstilling af Lydanlæg – afhentes hos Eric torvet 8.
Nis Peter.
Oprydning: 24.06. kl. 19.00 Steen – Nis Peter – Kristian
-

11. Planlægningsmøde til
foreningsfestival

Afstemmes med Brugs og Slagter Kristian
Kirsten skriver til avisen.
Plakater til byen. Else – Kristian sender skabelon.

12. Virkelyst

Deadline for aflevering af materiale til Else er søndag den 24.
juni 2018 – er rejst på ferie man. Den 25. juni.
Udgivelse 11. august 2018
-

13. Eventuelt

Besøg på TV 2 Odense (Else)
Sankt Hans (Nis Peter)
Reklame for følgende arrangementer:
Pansergraven (Anne)
Fyraftensgudstjeneste (Else)
Foreningsfestival (Kristian)

Naturperler i Vejen Kommune (brochure) Else bestiller.
Rytmisk kor i Askov havde succes ved tilmeldingen.
Arne Holm har lovet at sende billeder til os fra Askovs historie.

Dagsordenspunkter til næste møde den
4. sept. 2018 hos Else:

-

Pansergraven Anne er ambassadør
Fyraftensgudstjeneste Else er ambassadør

Bemærk mødedatoen er ændret.
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.

