AFDELING 11 – ASKERØD

September 2019

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 5.september 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: Mustafa Günes

Dagsorden

1. Gæster Dennis Malm orienterede omkring økonomien af tagene, og har udarbejdet et forslag til
beboermødet. Jan Seifert orienterede omkring afslutningen på tagprojektet.
2. Godkendelse af referat Godkendt

3. Orientering fra driften:
. Indkomne forslag til beboermødet blev gennemgået.
. bestyrelsen godkendte Anders Andersen til rengøring i Askerød fra 1.okt 2019, da de har fået højst
score sammen med et andet firma.
. Rengøring af baldakiner samt tagrende rens er i sat i gang.
. Parkering og omdelte p-afgifter er fra 1.januar 2019 og frem til d.d. 144 p afgifter
. Ejendomskontoret holder håndværkermøde den 3.okt hvor vi forventningsafstemmer
. Pga. sygdom hos en ejendomsfunktionær skal vi have en vikar.

4. Råbalance Springes over til næste møde
5. Opfølgning på aktionsliste (Se vedhæftede)

6. Beboerhenvendelser: Omkring breve mht. overdækninger. Samt henvendelse fra en beboer som
ønsker haveudvidelse efter nej fra ejendomskontoret.

7. Orientering fra formand og næstformand Jørgen, Charlotte og Preben er tilmeldt Bo-vest
konference i Helsingør 5.oktober. Børnefesten den 24. august var en stor succes, der blev uddelt 280
billetter. Der er allerede sat en dato for næste år. Charlotte Birkved er pr. 1.september 2019
bestyrelsesmedlem i VA bestyrelsen.

8. Den sociale helhedsplan Kås statistikker vil bestyrelsen gerne se, Landsbyggefonden laver en
alternativ liste, men Bo-vest har ikke nogen endnu.
9. Aktiviteter
A.T: Er pt. i gang med at blive trykt og bliver omdelt 2.september. Charlotte sætter den på
hjemmesiden.
Café: Onsdag den 11.sep får vi besøg fra teknisk afdeling
Aktivbestyrelsen
Miljøudvalg er kommet med et forslag om at i stedet for en almindelig cykelrazzia kunne vi gå efter
defekte cykler kun.
10. Evt. Der bliver talt om at vi skal være mere grundige i opgangene.

Næste møde: den 29.oktober 2019 kl. 17:00 på ejendomskontoret

