
 
                                                            Askerød 
 
                     Referat af ordinært beboermøde onsdag den 16. marts 2022 
 
Til stede: 
 
Afdelingsbestyrelsen:  Jørgen Fahlgren, Murtadha Al Abboody, Chehade Mansour og Adnan Wagas Hussain 
Bo-Vest administration: Susanne Palstrøm (ejendomsleder), Tommy Jørgensen (ejendomsmester), Maria Gad 
(ejendomsmester), Kim Milton (Områdechef), Bjarke Schilling (driftschef), Flemming von Wowern (driftschef), 
Mads Reddersen Gauguin (forretningsfører) 
VA-bestyrelsen: Finn Stubtoft (dirigent), Vinie Hansen (gæst) 
 
 

I alt 99 husstande, 198 stemmeberettigede  
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved formanden 
 

Grundet afgået formand inden mødets begyndelse, bød ejendomsleder Susanne Palstrøm 
velkommen til de fremmødte.  

 
2. Godkendelse af forretningsorden 

 
Forretningsorden blev godkendt med den klausul at §16 ændres til næste møde, da den ikke er 
tydelig nok i teksten om hvad man gør hvis afslutnings tidspunkt for mødet ikke bliver overholdt. 
 

3. Valg af dirigent 
 
  Finn Stubtoft blev valgt som dirigent. 

  
4. Valg af referent  
 

Maria Gad blev valgt som referent. 
 
 

5. Godkendelse af dagsorden 
 

Punkt 9.C udgår som indkommen forslag og kommer i stedet som punkt 13.A, herefter blev 
dagsorden godkendt. 

 
 

6. Valg af stemmeudvalg 
 

Grundet det store fremmøde besluttede dirigenten at der skulle være 5 stemmetællere.  
 
 
 
 
 
 

 



7. Bestyrelsens beretning siden sidst 
 

Bestyrelsens beretning blev gennemgået af ejendomsleder Susanne Palstrøm. Beretningen blev 
debatteret med spørgsmål som hvilke politiske og store projekter der har været på tegnebrættet, 
foruden de sjove ting som bl.a. halloween.                                                                             
Beretningen blev godkendt. 
 
 

8. Gennemgang og godkendelse af regnskabet 2021 
 

Regnskabet for 2021 blev gennemgået af ejendomsleder Susanne Palstrøm. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

9.  Indkomne forslag  
  

a. Forslag om udvidelse og genvalg af hele afdelingsbestyrelsen 
- Forslagsstiller Jørgen Fahlgren fremlagde forslaget.  

Der blev af en beboer fremsat ønske om et ændringsforslag om at opdele Jørgen 
Fahlgrens forslag i 2 dele.  
 

- Afstemning om ændringsforslag blev vedtaget med 10 imod og 14 undlod at stemme, 
resten var for forslaget, herefter udgik forslagsstillers forslag 
 

- Nyt ændringsforslag: Bestyrelsen skal udvides fra nuværende 5 til 7: 
Forslaget blev nedstemt med 70 for og 88 imod 
 

- Valg af ny bestyrelse: 
Forslaget blev nedstemt med 88 for og 90 imod 
 
 
 

b. Nedlæggelse af parkeringsordningen med City Parkering 
 

Forslaget blev fremstillet af Sleiman repræsentant for forslagsstiller, herefter blev der debatteret. 
 
Spørgsmål som betaler Askerød for ordningen eller får vi penge af selskabet? Til dette svarede 
Susanne Palstrøm at Askerød får 30% af indtægten som går til konto 116 (vedligehold af 
asfaltbelægning) 
 
Charlotte Birkved gjorde opmærksom på at konsekvensen ved at nedlægge 
parkeringsordningen kan være at udefrakommende optager vores parkeringspladser. 
 
Beboere som ikke har smartphones har svært ved at registrere gæster, og andre har svært ved 
at få en valideringskode 
 
Murtadha anmodede om at tage hensyn og have respekt for de beboere med et handicapskilt.  
 
Forslaget blev sendt til afstemning og vedtaget med 101 stemmer for og 81 imod 
 



 
 
 

c. Opsætning af lade standere til opladning af EL-biler 
 
Forslaget blev gennemgået af Susanne Palstrøm 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 

10.         Valg til Afdelingsbestyrelsen:  
 

Formand for 2 år:  
Søren Thousig  
 
1 Bestyrelsesmedlem for 2 år:  
Aland 
 
2 Supplanter for 1 år: 
Andrea  
Sebastian  
 
 
Valg blandt alle kandidater foregik skriftligt.  
 

 
 
 

11.   Valg til Aktivbestyrelsen 
 
 

Dilan Cengiz (formand) 
Halime Camur 
Nazia  
Dilek Turan 
Florije Saljihu 
 
Ingen suppleanter valgt 
 
Alle kandidater blev enstemmigt valgt ind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.   Valg til Miljøudvalg 
 

Eva Birkved -  
Inga Solveig Andersson  
Finn Nyborg  
Maria Bergamo-Giorgi  
Anette Hegner  
Thomas Andreas Pedersen  
Andrea Frederiksen  
Keki Patel 
Preben Blankholm 
Claus Vergo 
Charlotte Birkved 
 
Alle medlemmer blev enstemmigt valgt ind i miljøudvalget. 

 
13.   Valg til AT’s redaktion 

 
Charlotte Birkved og Thomas Andreas Pedersen blev stemt ind til AT´s redaktion. 
 
 

         13.A        Legepladsudvalg: 
   
  Til legepladsudvalget meldte følgende beboere sig: 
  Amalie Sommer 
  Thomas Pedersen 
  Chehade Mansour 
  Nazia     

 
14.   Eventuelt 

Ingen spørgsmål under punktet eventuelt 
                  Mødet sluttede kl.  22.15 

 
                                                          

   

  Finn Stubtoft 

  Dirigent  

 

Maria Gad 

Referent 
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