Møde:

Dagsorden til bestyrelsesmøde hos Eric

Dato:

26. marts 2018 kl. 19.30

Deltagere:

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

Afbud fra:
Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af referat fra mødet Smukt og følsomt. Ingen kommentarer.
den 19. feb. 2018
2. Opfølgning fra forrige møde

Else tager kontakt til køreskolen DEKRA igen, for at høre hvad
de tænker omkring kørselsforbud gennem Askov, specielt på de
mest trafikale spidsbelastningstidspunkter.
Telefonisk kontakt med køreskolen DEKRA Ahrnfredsvej i
Vejen den 20. marts 2018.
Kontaktperson: Uddannelseschef Lars Ole Trane tlf. 40319251
Lars Ole Trane orienterer om, at køreskole har pt. 3 busser og
12 lastvognstog med anhænger.
Svært at undgå kørsel igennem Askov pga. at køreskolens
område er forholdsvis begrænset arealmæssigt. Ifølge politiet,
som har været ind over problematikken omkring kørsel
igennem Askov, er det tilladt alle former for køretøjer at køre
igennem byen. Hvis den tunge trafik skal ud af Askov, skal der
sættes forbudsskilte op ved indfaldsveje til byen.
Selv om ledelsen på DEKRA har orienteret medarbejderne om,
at Askov Bylaug og skolebestyrelse har bedt om, at der ikke
køres igennem byen om morgenen og om eftermiddagen når
børnene enten er på vej i skole eller også på vej hjem fra skole,
kan det være svært at overholde. De har ofte kørelærer udefra
som måske ikke kender til ønsket fra Askov, ligesom de
motorsagkyndige ikke tager hensyn til Askovs ønsker.
Lars Ole Trane påpeger, at vi skal huske på, at der jo altid
sidder en uddannet kørelærer ved siden af føreren af
”skolebilen”. De har aldrig været udsat for uheld igennem de
sidste 30 år, så han mener ikke vi skal være så bekymrede. Han
indrømmer dog, at pladsen på kørebanen igennem Askov er
meget smal, men denne vejtype skal de nye chauffører jo også
lære at køre igennem.
Lars Ole påpeger, at køreskolen gerne stiller op på f.eks. Askov
Malt skole med et vogntog og fortæller om blinde vinkler etc.

ligesom eleverne kan komme op i lastvognen og ved selvsyn se,
hvor svært det kan være for chaufførerne at se de små cyklister
i trafikken.
Køreskolen er repræsenteret i Vejen Kommunes trafikudvalg
som er med til at komme med indspark ift. farlige veje i
kommunen.
Vejen kommune er kontaktet mht. at få en gratis optræden af
Vi har fået bevilliget Garden til juletræstændingen 30. nov.
2018.
3. Godkendelse af dagsorden

Intet.

4. Nyt fra formanden

Møde om bymidteprojekt (Dagli´Brugsen) 2. maj kl. 16.00 i
Brugsen.
Møde med Vejen Boligforening omkring almene boliger i
Askov. Har endnu ikke haft kontakt til Boligforeningen,
nærmere herom senere.
Vejens Hjemmeværnsforening vil gerne have vores deltagelse
den 5. maj til nedlæggelse af krans ved de faldnes grav i Vejen
Skov. Vi annoncerer på hjemmesiden.
Landsbydiistriktsudvalget i Vejen Kommune har afholdt
konstituerende møde.

5. Økonomi/regnskab

61 medlemmer – der sendes mail ud til alle tidligere
medlemmer.
Har aftalt med Højskolen omkring de få fordelskort der blev
udstedt sidste år. Folk skal bare henvende sig Højskolen, hvis
de ønsker fordelskort. Så ordnes det økonomiske
mellemværende mellem Bylauget og Højskolen efterfølgende.

6. Siden sidst

Orientering fra konferencen om fondssøgning v/ Nis Peter og
Else
Fondsøgning:
Se det samlede materiale på: https://www.kolding.dk/omkommunen/okonomi/fundraising/fondskonference-2018
Bygge- og anlægsfonden
uddeler ca. 80 mill. årligt.
Idrætsbyggeri – klublokaler – friluftsliv – kulturhuse –
handicapfaciliteter.
MISION OG VISION:

•Flere og bedre aktivitets-m2 til det frivillige idræts-, kultur-og
fritidsliv. •Af en UDVIKLENDE karakter •Som INSPIRERER
andre til at realisere kvalitetsbyggeri.
Nordeafonden:
Hvad støtter vi?
”Lokalt forankrede projekter, der fremmer fællesskaber og
skaber gode liv”
Hvor meget kan jeg søge?
-Op til 100.000 kr. Typisk uddeling på 5.000-30.000 kr.

VELUXFONDEN:
Et af VELUX FONDENs vigtigste formål er ”at tilskynde og
opmuntre ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats”
Realdania:
Vi skaber livskvalitet for alle gennem det byggede miljø
Collective Impact? Et (filantropisk) værktøj
Når aktører fra flere sektorer går sammen i tætte, gensidigt
forpligtende samarbejder om at løse samme komplekse problem
Hvad er samskabelse?
Set fra et samfundsmæssigt perspektiv: Der er behov for at
frivillige bidrager til samskabelse!
-Skaber nye kvaliteter ved at kombinere ressourcer
-En dialogbaseret proces
-Udbreder initiativ-og deltagelsesret
-Rummer bevidsthed om gensidig afhængighed
-Forudsætter åbenhed og risikovillighed
DEN GODE ANSØGNING (fælles oplæg)
Generalforsamling Askov Vandværk
Støtteerklæring til projekt ritualisering af Skibelund
Send materiale til bestyrelsen.
Foreningens A-skilt er ødelagt.
7. Hjemmeside – facebook

Masser af nye aktiviteter er sat op på hjemmesiden.
Tilmelding til både kontingent og arrangementer fungerer fint.
Stor ros til Nis Peter for et flot stykke arbejde.

8. Trampesti fra Gl. Skolevej til Ø.
Skibelundvej.

Se materiale som Kr. har sendt ud, samt Steens kommentarer.
ER drøftet på mødet og tages med til dialogmødet med Vejen
Kommune.

9. Dialogmøde med Vejen
Kommune

Mødet med kommunen afholdes den 03. april kl. 19.30. Lokale
M 4 . Steen – Kristian – Anne og Else deltager i mødet.
Følgende emner er aftalt:
- Trafik på Estrupvej
- Cykelsti til Askov Malt Skole
- Trafik fra Malt og ind i Askov
- Trampesti ved Gl. Skolevej
- Bymidteprojekt
Kristian laver power point præsentation.
Vi vil gerne have en rep. Fra bestyrelsen repræsenteret i
anlægsudvalget omkring cykelsti.

10. Fyraftensgudstjeneste
11. TV 2 Odense

I skrivende stund har Else har modtaget 13 tilmeldinger. Hasse
er meget optimistisk.
Pt. 21 tilmeldte – Else følger op.

12. Højskoleelevernes arbejde med
Askov Bylaug, hvordan kan vi
anvende deres input.

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.

13. Virkelyst

Deadline for aflevering af materiale er fredag. 6. april 2018
• Referat fra Fastelavnsarrng.
Else
• Referat fra mødet med Vejen Kommune
Steen
• Referat fra Eurofins Steins Laboratorium
Nis Peter
• Referat fra Familiegudstjeneste i Askov Kirke.
Anne
• Reklame for Sankt Hans
Nis Peter

14. Eventuelt

Eurofins 35 deltagere. Et godt arrangement
Foreningsfestivallen er samme dag som der er stafet for livet.
Vi fastholder datoen som tidligere annonceret.
Else sørger for at der kommer e-mail adr. i foreningsnøglen.
Anne orienterer om følgende: Onsdag d. 21. Marts fortalte
efterskolelærer Arne Holm Petersen om Askov "fra bondeby til
skoleby".
Vedrørende projekt på Birkely ”Kloge hænder skaber Vejen”,
har Vejen Kommune henvendt sig til Steen og spurgt, om han
vil gå med ind i det som mentor/dommer. Steen har accepteret
udfordringen.
Projektet fik Steen beskrevet som følger:

Vejen Kommune skal i gang med en bosætningskampagne.
Vores målgruppe er ”De unge kloge hænder” – dvs. faglærte og
ufaglærte i alderen 20-34 år. I den forbindelse laver vi en
opstartsevent, der skal kickstarte vores bosætningskampagne.
Eventen kalder vi ”Kloge hænder skaber Vejen”. Eventen
afholdes på plejehjemmet Birkely i Askov. De har et stort grønt
areal, som skal omdannes til et byrum og opholdssted for en
bred målgruppe = plejehjemmets beboere, byens dagplejere,
børnehave, spejdere og områdets øvrige borgere. Der skal i
første omgang ikke anlægges en lege- /aktivitetsplads, men
mere et byrum / værested – evt. med beplantning, muligheder
for at kunne side / kravle m.v. på materialer. Dog må lege/aktiviteterne gerne indtænkes i projektet – og dette kan der så
søges om midler til efterfølgende.
Eventen skal være en såkaldt Case Competition, hvor 3 hold af
5 faglærte (fx anlægsgartner, tømrer, smed, elektriker og
SOSU-assistent) over en weekend skal dyste og beskrive den
bedste måde at udnytte det grønne areal på. Hvert hold skal
have en mentor, der skal kunne råde og vejlede de unge.
Søndag eftermiddag fremlægges holdenes idé for et
dommerpanel, der skal kåre en vinder. Vinder-holdet skal
kunne eksekvere idéen 2 uger efter (evt. med hjælp fra
interessenterne i lokalområdet). Vi er klar over, at der kan være
begrænsninger ift. byggesagsbehandling mv.
5. – 6. maj overrækkes prisen for det vindende hold.
Anne har deltaget i et møde den 19. marts som repræsentant for
Askov Bylaug vedrørende samme projekt som omtalt ovenfor.
Kort orientering fra mødet: Vejen kommune ønsker flere
borgere i kommunen. " Flere kloge hænder " fra 18- 34 år.
Det henvender sig især til unge faglærte/ufaglærte, både
kvinder og mænd. Social og sundhedshjælpere, frisører,
gartnere, bygningshåndværkere, pædagoger , køkkenassistenter
mm.

Torsdag sættes golfbaner op ved Dammen. Skiltene på
golfbanerne er dårlige og det engelsksprogede er dårligt.
Kristian kontakter efterskolen for evt. at justere sproget samt
evt. et nyt design.

Dagsordenspunkter til næste møde den
12. juni hos Steen Gelsing:

Sankt Hans
Planlægningsmøde til foreningsfestival
Bymidteprojekt
Opsamling på mødet med Vejen Kommune

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.

