
Referat – Askerød                                                                                         December 2021  

  

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag d. 15. december 2021 kl. 17.00, i mødelokalet cafe Ask. 

Deltagere:  

Charlotte Birkved (CB), Jørgen Fahlgren (JF), Murtadha Al- Abboody (MA), Chehade Mansour (CM), Adnan 

Hussain (AH) , M-azam Hussain (MH) og Cumali Camur (CC), Cumali forlod mødet efter kort tid. Vinie 

formand fra VA, Torben Hvidsten fra Bo-vest, Benny og Michelle rådgivere fra Thermwork 

Susanne Palstrøm og Maria Gad  

Afbud:  0 

1. Projektleder Torben Hvidsten samt rådgiver fra Thermwork, Michelle og Benny fortalte kort om 

årsagen til behovsstyret ventilation. Anlæggene er udtjente på lofterne. Med behovsstyrelse vil der 

komme besparelser på el og varme komfort og drift. Det kan forsvares da afdelingen generelt ikke 

har problemer med skimmelsvamp. Benny viste billeder af forhold samt fra et eksisterende 

sammenligneligt projekt, så bestyrelsen kunne se hvordan det så ud. Meningen med de to 

prøveblokke i Krathuset 8-9, er at det skal give erfaring inden vi bare buldrer derud af. De håber 

ikke at emhætterne skal udskiftes. Benny viste 2 modeller med og uden pir føler og med og uden 

batterier, rådgiver anbefalede den billigste model, hvilket bestyrelsen også valgte, da den lever op 

til den behovsstyrede ventilation.  Derudover blev bestyrelsen forelagt en foreløbig tidsplan for 

projektet. Mht. varmeprojektet afventer vi arbejdsmiljørapporten mm.  

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med punktet om at punkt 9 (Aktivbestyrelsen) flyttes op til 
punkt 3. 
 

2. Referatet   Der foreligger ikke noget referat af bestyrelsesmødet den 17. november, da dette pga. 
sygdom blev udsat til 15. december 2021 
 

3. Indkomne forslag fra bestyrelsen.  
 

Vinie Hansen, formand fra VA, fortalte at aktivbestyrelsen er trådt tilbage, og klubberne blev 
dermed lukket i henhold til reglerne. Efter korrespondance med Bo-vest og VA, blev det besluttet at 
genåbne alle klubber igen. Vinie gør opmærksom på at så længe der ikke er en aktivbestyrelse, er 
det VA der varetager klubberne i Askerød. Der skal indkaldes til et ekstraordinært beboermøde, der 
skal tage stilling til, om der skal vælges en ny Aktivbestyrelse. Nogle medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen ønsker, at det er afdelingsbestyrelsen der varetager alle klubber i Askerød og 
aktivbestyrelsen skal nedlægges. Inden beboermødet skal bestyrelsen udarbejde en beskrivelse fra 
dem, der er imod en aktivbestyrelse og dem, der er for, at aktivbestyrelsen fortsætter, så beboerne 
har noget at stemme om. Dato for nyt bestyrelsesmøde blev sat til 5. januar 2022 og ekstraordinært 
beboermøde blev sat til 19. januar 2022. 
 
Efter stor debat/diskussion valgte formanden at afslutte mødet kl. 20:00 og inden vi fik set på resten 
af dagsorden.  
 
Næste møde blev sat til 5. januar 2022 kl. 17:00  


