Møde:

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dato:

Den 6. nov. 2017 kl. 19.30 på Askov Højskole

Deltagere:

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

Afbud fra:

Dagsordenspunkt

Referat

0. Oplæg fra Højskolens elever
Vi afsætter 30 – 40 min. til
punktet.

Højskolens elever har i valgfaget iværksætteri kunsten at få ting
til at ske arbejdet med Askov Bylaug som forening og vil nu
give deres anbefalinger til bestyrelsen. De har arbejdet i 4
grupper med hver deres tema og problemformulering.
Bylauget brugt som case. Hvad er en organisation og hvad skal
der til for at få organisationen til at virke.

1. Godkendelse af referat fra mødet Godkendt med bemærkningen: generalforsamlingen er fastsat
den 28. aug. 2017
til den 30. jan. 2018.
2. Opfølgning fra forrige møde

Else udfærdiger skrivelse til Erhvervsskolen DEKRA vedr.
køreskolens brug af Askov By som legeplads.?
Else sender skrivelsen til Skolebestyrelsen og får at få dem med
som underskriver.
Kopi af brev til Vejen kommune og til Marie Bøttcher
Christensen.
Er sendt til ovenstående med underskrift af
Skolebestyrelsesformand Tine Lykke Thomsen.
Flere i bestyrelsen er meget varme fortalere for
kontingentindbetaling via betalingsservice
Frøs er ikke interesseret i et samarbejde med en forening som
Askov Bylaug.
Beslutning: vi fortsætter som foreningskunder i Nordea bank.
Betalingsservice koster kr. 9,57 ved første opkrævning og ved
2. opkrævning er prisen reduceret til kr. 7,77
Betalingsservice for foreninger anbefales specielt for foreninger
med 200 – 300 opkrævninger.

Beslutning:
Der udarbejdes fakturaer uden personlige oplysninger, som
husstandsomdeles sammen med sæsonprogrammet.
Vi committer hinanden på, at programmerne omdeles indenfor
en uge.
Vi overvejer fremover at anvende Dinero regnskabsprogram i
forbindelse med udskrivning af regning på kontingent. Dette
kan så vedlægges sæsonprogrammet.
Beslutning:
Kassereren afgør om der gøres brug af Dinero
regnskabsprogram.
3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Nyt fra formanden

Trafikanalyse sættes i gang. Vejen Kommune indkalder til
møde med Bylauget.
Anne – Kenneth – Nis Peter – Kristian – Else deltager.
Vi ønsker mødet afholdt den 28. nov. kl. 15.30.
Invitation til samarbejde med teatertyven aug. 2018. Vi
foretrækker sidste halvdel af august tidligst uge 33.
Arrangementet skal afholdes en fredag aften eller en lørdag.
Else undersøger om der er opbakningen er til arrangementet
blandt de øvrige foreninger i byen.
Kristian og Else tager den endelige beslutning.

5. Økonomi/regnskab

Der er bevilliget en ekstern harddisk til sekretæren.
Regnskabet gennemgået og drøftet.

6. Siden sidst

Besked til foreningerne i Askov vedr. nedlæggelse af
fælleskalender.
Nye planter i krukkerne på juletræspladsen
Konferencen ”Landsbyen lever” blev aflyst pga. for få
tilmeldinger.
Artikler til pressen

7. Hjemmeside – facebook

Kenneth har arbejdet på at finde en anden udbyder til
hjemmesiden. Kenneth ønsker at udsætte opgaven til senere på
året.
Stadigvæk ikke mange besøg på hjemmesiden. Der har dog
været flere i de sidste måneder, skyldes antagelig at

Højskoleeleverne har været på Bylaugets hjemmeside ifm.
deres projekt om Askov Bylaug.
8. Evaluering af
Virksomhedsbesøg

Gårdbesøg hos Solvej og Peter Clausen var godt besøgt – der
var mødt ca. 50 personer op.
Kirsten sendte en reminder ud til medlemmerne forud for
gårdbesøget.
Besøg i Dagli`Brugsen: Godt arrangement og god tilslutning.

9. Juletræstænding 1. dec. 2017
Ansvarlige: Anne – Eric - Else

-

Aftale med Vejen Garden Else kontakter Jørgen
Schmidt i Saxobank. Spørg hvilke sange Garden spiller.
Anne får trykt et par vers som runddeles til publikum.

-

Opstilling af juletræer. Der er doneret et juletræ til
bylauget af Gunner Kristensen. Kristian bestiller de små
juletræer igennem Dagli`Brugsen.
Eric melder ud hvor mange der skal bruges til
opsætning af juletræer, lydanlæg mv. Bestyrelsen
mødes ved Brugsen kl. 16.00.

-

Slikposer herunder indkøb og pakning. Anne har
opgaven. 250 slikposer uddeles.

-

Aftale med Hasse
Vejafspærring
Julemand

Kristian
Anne.
Else

Anne – Kristian og Else deler slikposer ud.
10. Nytænkning af Sankt Hans
arrangementet

Else spørger Højskoleforstander Klaus Majgaard om han vil
være Sankt Hans taler næste år.
Vi stiller grill op og spørger slagteren om han ekstraordinært vil
holde åbent til kl. 20. Vi arbejder videre med ideerne. Evt.
bestille grillpakker hos slagteren. Vi starter kl. 18.00 og bålet
tændes kl. 19.30.

11. Haugstedgårdvej

Askov Bylaug kan ikke påtage sig forpligtelsen at holde
Haustedgårdvej ved lige. Vi mener ikke der skal et skilt op med
teksten ”blind vej”. Der bør derimod et skilt op med teksten
”gennemkørsel tilladt”.

12. Opfølgning på Bymidteprojektet
Det videre forløb.

Nedenstående tekst er fra sidste mødereferat.
Opgaver i forbindelse med projektet:

•
•

Vi skal finde ud af hvem der ejer den gamle
sparekassebygning og høre ind til prisen. (Kristian)
Vi venter på skitsen fra Eric, inden vi kan gå i gang med
projektbeskrivelsen. Deadline er 1. august.

Eric har kortet klar, men mangler at få kopieret det ned i en
brugbar størrelse. Eric sender skitsen ud til udvalget.
Else indkalder til møde.
Bymidteprojektgruppe mødes tors. Den 4. januar kl. 19.30 hos
Nis Peter.
13. Sæsonprogram 2018

Fastelavn (Kenneth)
Sankt Hans (Nis Peter)
Foreningsfestival (Kristian)
Juletræ (Kristian)
Generalforsamling (Else)
Pansergraven lørdag i maj (Anne)
Eurofins efterår (Else)
TV 2 i Odense efterår (Else)
Grundlovsmøde (Helge) Else skriver.
Medlemsskaber og faktura Kirsten
Deadline for aflevering af tekst til programmet mv.: den 30.
nov. 2017.
Else aftaler opgaven med HANSENBERG.

14. Virkelyst

Fremtidige deadlines: 19. januar 2018
-

Juletræstænding
Generalforsamling
Fastelavnsfest
Nyt sæsonprogram?
Byforskønnelsesudvalget

Anne
Kristian
Kenneth
Else
Nis Peter

15. Eventuelt
Dagsordenspunkter til næste møde hos:
Kristian Hedeager 8. januar 2018 kl.
19.30

Punkter til dagsorden:
- Generalforsamling,
- Sæsonprogram 2018
- Fastelavn
- Opfølgning på Askov Højskoles elevers arbejde med
Bylauget

Prioritering og fordeling af Bylaugets
opgaver i 2017.

Fordeling af aktiviteter fra sæsonprogrammet
Generalforsamling den 30. jan. 2018
Ansvarlig: Kristian og Else
Kirsten og Else ser på ændring af foreningens vedtægter i løbet
af året.
Fastelavn 11. feb. 2018

Ansvarlige: Kenneth - Anders

