AFDELING 11 – ASKERØD

Januar 2019

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 29.januar 2019 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10.
Deltagere:
Jørgen Fahlgren (JF), Charlotte Birkved (CB), samt Keki Patell (KP)
Tommy Jørgensen (TOJ) og Maria Gad (MGA)
Afbud:
Preben Blankholm og Mustafa Gunes

Dagsorden
Gæster:
0. Drift chef fra Bo-vest præsenterede sig selv.
Pilotprojektet som omhandler tagudskiftning på Krathuset 8 og Krathuset 9 blev præsenteret for
bestyrelsen. Og kommer snarest i udbud til 4 indbudte entreprenører.
Projektet er sat til at starte op midt i marts med et estimat på 8-11 uger. Dvs. alt skal være færdigt
1.juni.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, men 2 Punkter blev tilføjet, udlevering af telefon/Ipad samt et punkt under
Aktivbestyrelsen.

2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Orientering fra driften:
Mht. Råderetskataloget som er et forslag fra bestyrelsen, blev det aftalt at lave et separat møde med
Helle Thomsen fra Råderet mandag den 4. februar kl. 17:00
Rens af baldakiner og klip af hække er noget som bestyrelsen ønsker vi fortsætter med at sætte på
budgettet fremover.
Der er ikke rigtig nogen der er helt gearet til affaldssortering i 2020, men dem der har lavet molokkerne
har lavet indsatser til at sætte ned i . Der skal sættes penge til side til indkøb.
Dagsorden til beboermødet d.20.marts blev godkendt.
Status på asfalteringen med asfalt firma er at de kommer ud senest 15.maj og reparerer
parkeringspladsen ved Krathuset.

4. Råbalance
Kommer på dagsorden ca. hvert 3. kvartal.

5. Opfølgning på aktionsliste
Anette Lind fra Attraktiva har holdt møde med Tommy og Charlotte, og er blevet enige om at
hjemmesiden ligger tæt op ad ABC i Albertslund (Bolig social Center)
Status på et beboerkøkken i stamhuset er, at vi afventer tilbud nummer to fra HTH.

6. Beboerhenvendelser: Ingen

7. Orientering fra formand og næstformand
Formanden har været i dialog med politiet ang. Skyderiet søndag aften. Konklusion er, at det intet
havde med Askerød at gøre.
8. Den sociale helhedsplan
Jørgen og Keki fortsætter med at deltage på eventstyregrupperne v. Susanne Magelund.
Eventstyregruppen består bl.a. også af GNP, kirken og Greve bibliotek.
9. Aktiviteter
A.T Redaktionen på AT får et skriv om at mobile pay er klar i Cafe samt ejendomskontor
Café Ask: Der kommer fremover mobilepay i cafeen.
Aktivbestyrelsen: Der bliver arbejdet på at gøre motionsklubben klar til den 1/3. Formanden for
Aktivbestyrelsen har spurgt bestyrelsen, hvem der skal betale internet forbindelser til klubberne.
Konklusion vi fortsætter med at betale på afdelingens vegne.
Miljøudvalg
10. Evt.

Næste afdelingsbestyrelses møde: den 26.februar 2019 kl. 17:00

