AFDELING 11 – ASKERØD

september 2018

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 18. september 2018, kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset
10.
Deltagere:
Jørgen Fahlgren (JF), Charlotte Birkved (CB), Mustafa Günes (MG), Keki Patell (KP) og Preben Blankholm
(PB)
Tommy Jørgensen (TJ) og Maria Gad (MGA)
Afbud:

Dagsorden
Marian Høhnhof træder ud af bestyrelsen fra d.d. Preben bliver derfor konstitueret bestyrelsesmedlem
indtil marts måned. Hvor Preben, Mustafa og Keki skal på valg i marts 2019.
0. Tryghedsprojektet (Stamhuset)
Politiet er begyndt at indkalde til møder, hvor de fortæller, hvor deres indsatsområder er. Første
tirsdag i måneden kommer politiet bl.a. ud på pladsen i Askerød, hvor beboere kan stille spørgsmål.
Bestyrelsen godkendte, at PPV kommer til Askerød en gang om måneden, hvor de på prøve skal sidde
på ejendomskontoret. Beboerne i Askerød skal kunne komme ned på ejendomskontoret og tale med
en, der har mulighed for at hjælpe og vejlede f.eks. med et misbrugs problem, psykisk sygdom,
alkohol eller andet. (Hvis man er bekymret for sin nabo)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Orientering fra driften:
Alle punkterne blev gennemgået. Dog havde CB nogle tilføjelser, idet hun undrer sig over, at der visse
steder i Askerød er hvide døre i opgangene, når standard dørene er grå. Samt hvorfor der ikke er
afløb i ventilationsrummet i stamhusets kælder. Ejendomskontoret undersøger til næste
bestyrelsesmøde.
4. Råbalance
Der er stadig en del penge at bruge for resten af 2018 og ejendomskontoret bruger dem på de ting
der er planlagt.
5. Opfølgning på aktionsliste
6. Beboerhenvendelser:
Ingen

7. Orientering fra formand og næstformand
De 3 formænd fra Gersagerparken, BS61 samt Jørgen Fahlgren har indgivet protest mod lukning af
klubber i Greve.
Jørgen har talt med politiet ang. lastbils parkeringen i Askerød, politiet er positive overfor flytning af
disse pladser.
CB har gang i beboerkøkkenet i Café Ask. Ved udlejning skal beboerne kunne lave mad i cafeen.
8. Den sociale helhedsplan
9.
JF afventer et referat fra sidste møde med kulturudvalget. KP og JF deltager i kulturudvalgsmødet
torsdag den 20. sep.
10. Aktiviteter
A.T
Café KP ytrer ønske om nye knive i cafeen.
Aktivbestyrelsen Har indkaldt til forskellige møder.
Miljøudvalg

11. Evt.
Næste møde: d. 30. oktober 2018, kl. 17.00

Aktionsliste
Nr. Dato

Ansvar

Andre

MGA

TJ

(Start)
1

Emne

Forventet
udførelse

Udført

