AFDELING 11 – ASKERØD

april 2018

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 16. april 2018 kl. 17:00, i mødelokalet,
Kernehuset, Krathuset 10.
Deltager: Jørgen Fahlgren, Charlotte Birkved, Mustafa Günes, Marian Høhnhoff,
Keki Patell, Preben B. Nielsen, Maria Gad og Ali Laroub.

Afbud: 0
Dagsorden:
0. Tryghedsprojektet ( Stamhuset )
- Der skal være aflevering fredag den 20.april kl. 10:00. Vi er ved at undersøge
om honorar er givet på etape 1-2. Hvis honorar kun er givet for etape 1, så kører
vi selv etape 2. det skal være færdigt inden sommer.
1. Godkendelse af dagsorden:
Ok, Punkt G blev tilføjet omkring køkkener.
2. Godkendelse af referat:
Ok
3. Orientering fra driften:
A. Internet i Askerød (Antenneforeningen af 1986) Indkaldelse til ekstraordinært
beboermøde med dette emne, Internet samt TV-Pakken
B. Tilbud fra håndværker i supplements rum ift. Køkken udskiftning.
- Vi undersøger om supplements rummene får en anden status, inden vi går videre
med dette. Og derfor kunne bestyrelsen ikke træffe en beslutning endnu.
C.

Information kommer på næste møde vedrørende Greve Nords beboerhaver.

D.

Der kan ikke gøres noget ved havernes størrelse.

E.

Vi får nogle tilbud, og i hører nærmere med borde/bænke til Askerød

F.
Vi får tilbud på ventilation i motionsrummet, så lokalet kan bruges lovligt. Mht.
forsikring er det ens egen forsikring der skal dække såfremt man kommer til skade.
G.
Beboerne får et brev med information om bl.a. en kontaktperson fra køkkenfirmaet.
Og der er det bare først til mølle.
4. Råbalance:
Blev gennemgået sidste gang.

5. Opfølgning på aktionsliste: 3 store projekter, Tage, ventilation og varme, Mikkel
som er energikonsulent i Bo-vest vil undersøge nærmere omkring solceller.
Rengøringen er ikke god nok med det nye rengøringsfirma, KN, som vi fik 1.marts
2018 Vi sender dagligt mails med klager og billeder.
Det blev på beboermødet i 2017 stemt hjem, at der skulle etableres en
parkeringsplads foran ejendomskontoret. Vi får indhentet tilbud.

6. Beboerhenvendelser: En del henvendelser omkring baldakiner, som bliver renset på
afdelingens regning. Driften indhenter tilbud.

7. Orientering fra formand og næstformand:
Bestyrelsen ønsker vi sender et brev ud til beboerne omkring affald i opgange og
storskrald. Det koster ca. 260.000 kr. årligt for beboerne med alt den tid
ejendomsfunktionærerne bruger på at fjerne det.

8. Den sociale Helhedsplan: Greve Nord projektet holder sundhedsdag den 18.april.
Jørgen og Charlotte er tilmeldt bydelskonferencen, der bliver afholdt den 5.maj 2018

9. Aktiviteter
o A.T
o Café Intet Nyt
o Aktivbestyrelsen Ønsker sig brændende en PC, Ali er på sagen
o Miljøudvalg
10. Evt. Ali fortæller han har fået en ny chef, Dan Kristoffersen. Og vi har afholdt et
håndværkermøde for håndværkere tilknyttet afdelingen.
De er gået i gang med maling af trapperne. Og vi får tilbud på affaldsspande,
asfaltering og cykelstativer.
Næste møde er 29.maj 2018

