AFDELING 11 – ASKERØD

oktober 2019

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 29.oktober kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10.
Deltagere:
Jørgen Fahlgren (JF), Charlotte Birkved (CB), Keki Patell (KP) Preben Blankholm (PB) og Gitte Hansen
Tommy Jørgensen (TJO) og Maria Gad (MGA)
Afbud: Keki Patell

Dagsorden

0. Gæster Bjarke Schilling orienterer om at vi styrer mod et ekstraordinært beboermøde den
27.november. Tagene har udlevet deres levetid.

1. Godkendelse af Dagsorden Godkendt

2. godkendelse af referat Godkendt

3. Orientering fra driften:
. Opfølgning på beboermødet. Jørgen Fahlgren tager fat i de beboere der ønskede at være med i
henholdsvis Parkerings udvalget og Udvalget omkring overdækninger.
Driften sætter efter ønske fra bestyrelsen sten på vejen, for at undgå kørsel nedad det grønne og ud
på vejen til ejendomskontoret.
Vi fortsætter med tirsdagsvagter, da der statistisk er mellem 6-10 henvendelser mellem 17-18.
Oplæg til et kontantløst ejendomskontor blev af bestyrelsen nedstemt. Driften undersøger en
Dankort automat.
Når beboere ansøger om haveudvidelse, skal der min. 1 fra kontoret sammen med gartner
Bestyrelsen stiller forslag på næste beboermøde ang. Tillæg til råderetskataloget omkring højden på
drivhuse.
Digitale beboermøder blev diskuteret men nedstemt.
Hjertestarteren ved Greve Nord bliver der fulgt op på, mht. batterier osv. Samt en speciel en til børn.
Bl.a. har Trygfonden en app hvor man kan se hvor mange hjertestartere der er i området.

4. Råbalance Blev gennemgået af Tommy
5. Opfølgning på aktionsliste (Se vedhæftede)

6. Beboerhenvendelser: Det blev besluttet at fjerne overdækning, samt bænk i indhegningen ved
motionsklubben.

7. Orientering fra formand og næstformand Charlotte havde en invitation til resten af bestyrelsen ang.
Social – og miljø/samfundsmæssig bæredygtighed. Derudover fortalte Charlotte om Socialt Housing.
Bl.a. om genbrug af materialer.
8. Den sociale helhedsplan Greve Nord projektet er forlænget yderligere 2 år fra 2020-2022. I
december udkommer Ghettolisten.

9. Aktiviteter
A.T :Opslag om byttelejligheder
Café:
Aktivbestyrelsen
Miljøudvalg Vi sætter gang i en cykelindsamling, light udgave. Denne gang for at undgå tyveri, lejer
vi en container i 3 mdr. til opbevaring af cyklerne.
10. Evt. Gitte foreslår flere skilte omkring fodring forbudt, pga. for mange rotter. Derudover blev der talt
om el-opladere til biler. (Vi afventer Bo-vest)
Baldakin rens for og imod.
Cykelskurene skal fejes noget oftere.

Næste møde: den 26. november 2019 kl. 17:00 på ejendomskontoret

