Møde:

Referat fra bestyrelsesmødet hos Anne

Dato:

31. oktober 2018 kl. 19:30

Deltagere: Kristian - Nis Peter - Anne - Steen og Else

Afbud fra: Kirsten - Eric
Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af referat fra mødet Ref. godkendt uden kommentarer.
den 4. sept. 2018
2. Opfølgning fra forrige møde
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.
Der afholdes møde den 28. okt. 2018.
Punktet er på dagsordenen.
3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Nyt fra formanden

Genforeningsarrng. i 2020 den 12.-14. juli 2020. Styregruppen
vil gerne have feedback hvis vi vil lave noget fra Askov
Bylaug.
Else spørger Højskolen om de vil være med til et fælles
arrangement. www. Genforeningen2020.dk
100 året for våbenstilstanden 11. nov. 2018. Rødding Sogn
festligholder arrangementet.(Kristian sender til Else)
Cykelstiprojektet syd for byen:
Vi kan supplere med Birkevængeløsningen Kristian skriver til
kommunen og medtager ideen med en tunnelløsning ved V.
Skibelundvej.

5. Økonomi/regnskab

Venter til næste møde.

6. Siden sidst

Else har talt med Vejen Kommune vedr. trampesti fra V.
Skibelundvej ind over Kongevænget til Ø. Skibelundvej.
Inge Lise Jensen fra Vejen Kommune:

Der er ved at blive tegnet en sti som følger det levende hegn på
den sydlige del af Kongevænget. (Det er denne stiforbindelse
som beboerne fra Gl. Skolevej gerne ser en trampesti forbundet
med.)
Arealet hvor trampestien ønskes etableret ejes af Vejen
Kommune, men er udlejet indtil 2022. Det får dog ingen
betydning for planlægning af en trampesti. Udlejeren er
orienteret om dette ønske.
Aftalen med Inge Lise Jensen er, at Else vil blive kontaktet
omkring den 1. dec. 2018 hvor der forventes at stien på
Kongevænget er tegnet.
Orientering fra evalueringsmødet om Landsbypedelordningen.
Deltagelse i Skolekredsens Åbent Hus arrangement på
Højskolen og Efterskolen.
7. Hjemmeside – facebook

Stor tilfredshed med håndteringen af hjemmeside og Facebook.

8. Bymidteprojekt

Orientering fra mødet den 4. okt. 2018.
Sidste nyt fra Steen vedrørende indtegning af beslutningerne fra
mødet den 4. okt. 2018.
Steen beklagede, at han ikke havde haft tid til at indarbejde
gruppens ændringer i den bestående tegning. Punktet indgår i
dagsordenen til Bylaugets næste bestyrelsesmøde.

9. Evaluering af Pansergravsarrng.

God oplevelse for de 11 deltagere. Dejligt at vi kan berige og
beriges med gode naturoplevelser fra nærområdet☺

10. Evaluering af arrng.
Fyraftensgudstjeneste

God aften med tilslutning af 120 deltagere. Stor ros til
Højskolens kantinepersonale for god mad og betjening, og ros
til de tre præster for gode indlæg i Kirken.

11. Juletræstænding

Ændring i programmet pga. Vejen Gardens dobbeltbooking
• Ny julemand
• Opgaver i forbindelse med arrangementet:
• Indkøb og pakning af slikposer
Anne
• Indkøb af juletræer
Eric
• Opstilling af træer og lydanlæg
Eric + ?
køb køb køb yderligere lyskæde og hænges gerne op
således at lyskæden løber rundt om træet og ikke som
tidligere vertikalt.
•

Trafikregulering Eric henter og afleverer materialer
fra Kommunen til trafikregulering.

12. Sæsonprogram

•

Annoncering i dagspressen Else og Vejen Garden
Kontakt til spejderne og Dagli`Brugsen
Kristian

•

Kontakt til Brugsen ang. køb af juletræer

•

Kristian aftaler med Bo at juletræerne fjernes.

•

Else aftaler med Birkely at vi kommer 1 time senere.

•

Kirsten skriver sange ud til uddeling – aftales med
Vejen Garden.

•

Aftale med Højskolen om lån af lange borde

Kristian

Kristian

Alle bedes tænke nye aktiviteter til næste års sæsonprogram.
I 2018 – 2019 har vi total set afviklet 11 arrangementer.
De faste arrangementer er:
Fastelavn – Grundlovsmødet – Sankt Hans –
Foreningsfestivallen – Juletræstænding.
Skal vi holde samme niveau som i dette år skal vi så vælge 6
arrang. ud fra nedenstående forslag. Kirkearrangementet er jo
nærmest aftalt med Hasse og det tæller jo 2 arrng. Så er der 4
tilbage at vælge imellem.
•
•
•
•
•
•
•

Kulturel Byvandring
Tur til Lintrup Zoo
Tur til køkkenhaverne på Sønderskov Slot (Bien og
blomsten)
Tur til Alfa Tower og Rådhuset
Slagteriet i Holsted Danish Crown
Dækfirmaet i Brørup
Besøg på bryggeriet i Bække Hyldahls Bryghus evt.
sammen med Dagli`Brugsen

Skolekredsen vil gerne have os som medspillere til Højskolens
Åbent Hus i starten af maj måned 2019.
Kan vi medtage info. Fra skolekredsen når vi husstandsomdeler
vores sæsonprogram?

13. Generalforsamling

Kristian, Eric, Nis Peter og Else er på valg. 29. januar 2019.
Kristian og Kirsten er aftenens ambassadører.
Else clearer med Sløjdscenen.
Bestyrelsen præsenterer det nye bymidteforslag.

14. Virkelyst

Deadline: 18. januar
Bladet udkommer den 23. februar 2019.
Juletræstænding
Generalforsamling
Fastelavn

Eric
Kristian
Else

Afleverings- og udgivelsesdatoer for 2019:
Februar nr. udkommer den 23. feb.
Deadline: 18. jan
.
Maj nr. udkommer den 11. maj.
Deadline: 8. april.
August nr. udkommer den 10. aug.
Deadline: 28. juni.
November nr. udkommer den 9. november
Deadline: 11. okt..

15. Mission - Vision

Forslaget er drøftet og bliver finpudset af arbejdsgruppen. Det
færdige forslag præsenteres til næste bestyrlesesmøde.

16. Eventuelt

Hvornår skal minigolfbaner tages ind?
Kristian ringer til Idrætsforeningen vedr. brug af klubhuset som
byens forsamlingshus.

Dagsordenspunkter til næste møde den
21. jan. 2019 hos Kristian

•
•
•
•
•
•

Generalforsamling
Fastelavnsarrng
Sæsonprogram
Genforeningsfesten
Bymidteprojekt
Mission – vision – værdier.

