AFDELING 11 – ASKERØD

Marts 2018

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17:00, i mødelokalet, Kernehuset,
Krathuset 10.
Deltager: Jørgen Fahlgren, Mustafa Günes, Marian Høhnhoff, Aldo Giorgi, Preben B. Nielsen,
Maria Gad og Ali Laroub.

Afbud: Keki Patell, Charlotte birkved, Mustafa Günes og Mariann Høhnhoff

Dagsorden:
0. Tryghedsprojektet ( Stamhuset )
- Der er bevilliget kr. 340.000 til etape 2. Vi fortsætter med den, når etape 1 er færdig. Ali
tager fat i rådgiveren Majbritt.
1. Godkendelse af dagsorden:
ok
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
- Der er nogle omkostninger i form af nye switche. Dem vi har i Askerød er for gamle.
Koblingen fra kælder til beboer kan genbruges og skal ikke skiftes. Selve tilslutningen af
nye fibre betaler antenneforeningen af 1986. De nye switche er også strømbesparende,
ikke meget men i længden er der ca. kr 15000 at spare på et år. Antenneforeningen af
1986 har forhandlet nogle meget bedre priser og en langt bedre hastighed.
Ejendomskontoret opfordrer bestyrelsen til at indkalde til et ekstraordinært beboermøde
engang i april.
- Ali og Maria har været til møde 20.marts med Dansk kabel TV og antenneforeningen af
1986, de vil samle et helt hold og tage med på det ekstraordinære beboermøde, hvor
ide’en er både at behandle internet og tv-pakken. Så alle kan få svar på deres spørgsmål.
B. Tilbud fra håndværker i supplements rum ift. Køkken udskiftning.
- vil det betyde for Askerød at supplementsrum bliver til små 1-værelses lejligheder med
køkken. Vi vil i mellemtiden undersøge udlejningsaftalen med kommunen. For som Jørgen
spørger om de fx får boligsikring?

-

Vi talte om hvad vi kan gøre for at få flere med på beboermøderne. Der var 32 husstande
mødt op. Og det er jo ikke meget. Mht. forslaget om gul og papegøjeplade parkeringen,
så aftaler vi et møde med parkeringsfirmaet.

4. Råbalance:
- Blev gennemgået sidste gang.
5. Opfølgning på aktionsliste:
A.

6. Beboerhenvendelser:
- Ingen

7. Orientering fra formand og næstformand:
- Jørgen og Charlotte konstituerer sig på næste møde 24. april.

8. Den sociale Helhedsplan:

9. Aktiviteter:
o
o
o
o

A.T
Café
Aktivbestyrelsen
Miljøudvalg

10. Evt.

Næste møde: den 24.april 2018 kl. 17:00

