AFDELING 11 – ASKERØD

December 2019

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag d. 11. december kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10.
Deltagere:
Jørgen Fahlgren (JF), Charlotte Birkved (CB), Preben Blankholm (PB) og Gitte Hansen, Keki Patell,
Tommy Jørgensen (TJO) og Maria Gad (MGA)
Afbud: Gitte Hansen og Mustafa Günes

Dagsorden

1 Godkendelse af Dagsorden

Godkendt

2 Godkendelse af referat

Godkendt

3 Orientering fra driften:
Ang. De to udvalg omkring parkering og inddækninger af baldakiner, bliver der i januar 2020
afsat to dage, til afholdelse af disse. Indbudte eksterne deltager også fra henholdsvis
parkeringsfirma samt et firma der har givet bud på overdækninger.
Lyset ved Krathuset tunnel blev af bestyrelsen godkendt. Der er ikke kommet ny lampe, vi
har blot vendt hovedet på lygtepælen
På næste beboermøde i marts 2020 har Bo-vest lovet at lave et forslag, som lovet til alle
beboere mht. kollektiv råderet af køkkener.
Med hensyn til tag renoveringen som blev stemt hjem på det ekstraordinære beboermøde
27. november, der arbejder Bjarke Schilling pt. videre med det, så vi kan være klar til foråret.
Udendørsbelysningen har ikke virket optimalt, dette på grund af at Greve kommune er ved at
splitte belysningen mellem Askerød og Gudekvarteret.
CB har sammen med formanden for aktivbestyrelsen en dialog med juristen fra Bo-vest ang.
Forskellige spørgsmål fra klubber.
Greve Nord vil gerne etablere en miljøpatrulje, hvor ejendomskontoret skal sponsorere en
hapser samt en T-shirt. Dette vil bestyrelsen gerne høre mere om, inden beslutning træffes.

4 Råbalance

5 Opfølgning på aktionsliste (Se vedhæftede)

6 Beboerhenvendelser: Ingen henvendelser.

7 Orientering fra formand og næstformand: Askerød er ikke kommet på ghettolisten eller andre
lister. CB laver en årsberetning. De sidste referater, der mangler at komme op på hjemmesiden,
bliver sat op inden udgangen af året. Derudover sætter CB også ejendomskontoret lukketider for
2020 på hjemmesiden. Jørgen har talt med Majken fra Greve Nord om, at de er forlænget med 1 år
af gangen. Pt. er de forlænget til sommer 2021.

8 Den sociale helhedsplan

9 Aktiviteter
AT: Sidste AT bliver omdelt torsdag den 28. november 2019
Café: Bestyrelsen ønsker at høre mere til økonomien i cafeen.
Aktivbestyrelsen
Miljøudvalg Afdelingsbestyrelsen har besluttet at udvalget, må få en årlig frokost i byen

10. Evt. PB ønsker en hundelortekampagne grundet de mange hundelorte der findes i området.
Ejendomskontoret sætter i gang.

Næste møde: den 21.januar 2020 kl. 17:00 på ejendomskontoret
Følgende datoer for afdelingsbestyrelses møder i 2020 blev sat:
21. januar

Beboermøder:

25. februar

forventes 18. marts og 16. september

31. marts
22. april
26. maj (Markvandring)
23. juni
18.august
29. september
27. oktober
24. november
8. december

