
Referat – Askerød                                                            januar 2019 

   

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 21. januar kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. 

Deltagere:  

Charlotte Birkved (CB), Preben Blankholm (PB), Gitte Hansen, Keki Patell og Mustafa Günes 

Susanne Palstrøm (SPA) og Maria Gad (MGA) 

Afbud: Jørgen Fahlgren 

 

Dagsorden 

 

1 Godkendelse af Dagsorden Fremover skal der stå A.T/Hjemmeside under aktiviteter. 

 

2 Godkendelse af referat  
 

3 Orientering fra driften:  

 Parkeringsudvalget vil inden beboermødet i marts have et forslag parat, der kan stemmes      
om. Indtil der kommer en løsning, laver vi laminerede skilte til brug til de beboere, der i dag 
har et handicap skilt. De modtager et brev med nærmere info. 

 Bestyrelsen gav grønt lys til indbygningsovne 

 SMS systemet Actimo bliver sat i gang, så vi hurtigt kan nå ud til vores beboere ved fx akut 
opstået manglende varmt vand og lign. Det er ikke alle der er på facebook, som er det vi 
bruger i dag, og derved kan vi nå ud til mange flere med sms’er 

 Susanne Palstrøm den nye ejendomsleder præsenterede sig. 

 Der arbejdes på løsninger for ny affaldssortering som starter i Greve kommune 1. maj. De 
molokker vi har i dag, kan deles i to. Der findes også molokker der kan stilles på jorden, så vi 
ikke behøver at grave, hvilket gør processen noget dyrere. Alle fraktioner kommer til at stå 
samme sted. Vi laver et brev til beboerne med mere information og CB sætter det på 
hjemmesiden.  

 Dagsorden til beboermødet i marts blev godkendt med en enkelt rettelse. 

 Barnevogns rums oprydningen bliver iværksat 13. februar, der er opslag i opgangene.  

 Bestyrelsen godkendte ventilation i vin og øllaug, der er forberedt til det.  
 
 

4 Råbalance Susanne er begyndt at kigge på regnskab og beder bestyrelsen tage stilling til hvordan de 
fremover ønsker at have det. Da der ikke er sat så mange penge af på konto 115. 

 

5 Opfølgning på aktionsliste Ingen nye aktiviteter endnu 

 

 



6 Beboerhenvendelser: bEn beboer ønsker stander til Bilka vogne på Krathusets P-plads.  

 

7 Orientering fra formand og næstformand CB orienterer om VA’s konference lørdag den 25. januar. 
Samt hvem der er på valg i lige år. Det er bl.a. CT, CB og JF   
 

 

8 Den sociale helhedsplan Der har ikke været nogle nye møder, Jørgen og Keki deltager. 
 

 

9 Aktiviteter 
 

 A.T / Hjemmeside: 1. februar er der 24 sider, vi printer 10 stk til ejendomskontoret 

 Café: 

 Aktivbestyrelsen Fremover vil Peter og Benny være at finde i AMJK dagligt mlm 9-12, hvor beboere 

kan komme og aflevere ødelagte ting der skal repareres. Det er gratis, men materialer betales af 

ejermanden selv. 

 Miljøudvalg Der er general tilfredshed mht. rengøringen i Askerød 

 

 

10. Evt. Markvandringen bliver rykket fra 26. maj til den 31. marts 2020. 

 

 

Næste møde:  den 25. februar 2020 kl. 17:00 på ejendomskontoret 


