Bestyrelsesmøde/Markvandring tirsdag den 29.maj 2018

Jørgen Fahlgren havde inviteret gæster, 2 beboere som ikke mødte op og politiet,
Kurt og Anders Nyholm, til en snak om parkering i Askerød. De fik bl.a et spørgsmål
om hvor ansvaret ligger når biler holder ulovlig parkeret på græsplænerne udenfor
Askerøds område. Til dette svarede Anders Nyholm, at de ikke må udskrive p-afgifter
til en bilist som holder på kommunens side/græsarealet, så længe grundejer
(kommune) ikke har anmeldt det. Så længe der ikke er skilte på kommunens side,
kan politiet derfor ikke gøre noget i forhold til mark og vejføringsloven.

Der er stor forståelse at nogle beboere føler at retssikkerheden bliver krænket, når
nogle beboere kan se andre holder ulovlig parkeret, på kommunens side og ikke får
en p-afgift.

Jørgen spørger om ikke vi kan bruge videoovervågningen til at se, hvor mange ledige
p-pladser vi har om natten. Til dette har ejendomskontoret svaret, at ifølge
datalovgivning, er det ikke tillladt for ejendomskontoret, da ejendomskontoret kun må
kigge på videoovervågning ved kriminelle handlinger ifølge aftale med politiet ved
Askerøds bygninger.

Kopi af ”omdelte regler for videoovervågning” til alle beboere i Askerød, via AT er
vedhæftet dette referat.

Der har været tale om mobile politistationer, det kommer ikke til at ske i Askerød, da
vi har en politistation ved Greve videncenter. Og Kurt er i Askerød hver tirsdag og
torsdag aften.

Derefter havde vi en markvandring hvor alt hvad der blev aftalt, også er vedhæftet.
(Markvandringsaftalen) Men vi vil gerne bede bestyrelsen komme med forslag til
hvordan den røde dør kan males ved Dalhuset/Grøftehuset vaskerier. Om det skal
være et tema el lign. Derefter sender vi det til Heidi, som er hende der har malet alle
3 vaskerier. Så kan hun komme med et modspil som vi vil vise bestyrelsen.

Ali vil sende budgetopfølgning ud pr 30.april 2018. til hele bestyrelsen. (er vedhæftet)
Ali spørger om vi må bruge kr. 250.000,- på en maskine der kan bekæmpe ukrudt,
hvis det bliver aktuelt, dette får han grønt lys for. Ali vurderer, om behovet er der.

Vi fortalte om den nye persondataforordning hvor man bl.a. ikke må skrive navne i
referater, men i stedet skal der stå en beboer siger….. På ejendomskontoret har vi
ændret nogle procedurer og alle ting med følsomme emner, som fx adresser på
beboere, bliver låst inde. ” instruks til referattagning” er vedhæftet

HTH vandt køkkenenterprisen i Askerød, og vi sender snarest et brev ud til beboerne.

Ang. Forslaget som blev besluttet på beboermøde 19.marts 2018 har vi rykket
Europark for skilte, dette bliver sat i værk så hurtigt som muligt. Beboerne får et brev
om hvornår det træder i kraft. Ydermere vil vi bede om mere kontrol og en rapport
om hvor ofte de har været i Askerød.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 26.juni 2018 kl. 17:00 (Maria deltager ikke
pga. ferie)

