
 

Referat – Askerød                                                            August 2020 

   

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 11.august kl. 17.00, i cafe Ask 

Deltagere:  

Charlotte Birkved (CB), Jørgen Fahlgren (JF), Preben Blankholm (PB), Gitte Hansen, Keki Patell og Susanne 

Palstrøm (SPA) og Maria Gad (MGA) 

Afbud: Mustafa Günes 

Dagsorden 

 

1 Godkendelse af Dagsorden. Godkendt orientering fra Bjarke Schilling under punkt 3 – orientering fra 
driften. 

 

2 Godkendelse af referat.  
 

 

3 Orientering fra driften:  

 Omstrukturering af medarbejder opgaver samt kampagner med billeder af indkøbsvogne i 
opgange, skrald ved siden af molokker mm. Er på tegnebrættet. 

 Ansøgning fra beboere via Greve kommune omkring stier til el-scooter bliver som 
udgangspunkt afvist pga. æstetik mm. Bolden bliver smidt tilbage til kommunen omkring 
andre alternativer. 

 Det blev aftalt at dele beboermødet i september til 2 møder, idet der er mange forslag fra 
det aflyste beboermøde i marts, samt mange nye punkter bl.a. omkring ventilation og varme 
projektet  

 Bestyrelsen nikkede ja til at ejendomskontoret må få 2 nye ventilatorer opsat. Samt at vi må 
benytte bestyrelseslokalet til pauser for en periode. 

 Driften ser på nye procedurer omkring haveudvidelser, farvekoder mm. 

 Bjarke Schilling gav en kort status omkring tagene. Og fortalte om de to kommende projekter 
omkring udskiftning af ventilations motorer, hvoraf besparelsen skulle dække 
huslejestigningen. Det andet projekt omkring direkte fjernvarmestik, kontra ringledning 
omkring Askerød. De to emner kommer på beboermødet i september 2020 

 
4 Råbalance Ser fornuftigt ud, vi mangler lidt fakturaer fra kloakker, samt asfaltering og molokker som 

vi afventer priser på 

 

5 Opfølgning på aktionsliste Status vedhæftet  
 

6 Beboerhenvendelser:  ingen 



 

7 Orientering fra formand og næstformand  Jørgen lagde op til, at bestyrelsen åbner op for flere 
bestyrelsesmedlemmer, dette blev taget godt imod. Udfaldet fra sagen i Mjølnerparken følges nøje 
af Jørgen (13 beboere har lagt sag an mod den danske stat) 
 

 

8 Den sociale helhedsplan Greve Nord projektet har mistet to dygtige medarbejdere til anden side, da 
Susanne og Sara er stoppet i Greve Nord.  
 

9 Aktiviteter 
 

 A.T / Hjemmeside: Deadline for lederen til AT skal være redaktøren i hænde senest 22. august. 

 Café: Der bliver holdt afstand og mundbind fra personalet benyttes 

 Aktivbestyrelsen Klubberne er åbnet igen med forholdsregler.  

  Motionen fortsætter med at være lukket på ubestemt tid grundet Cohvid19 

 Miljøudvalg Næste møde 25. august 

 

10. Evt. Klage over enkelte haver med meget skrald. 

 

 

Næste møde:  den 29. september 2020 kl. 17:00 på ejendomskontoret eller Cafe Ask 


