
Aktivbestyrelsesmøde torsdag d. 14.10.21, kl. 17:30 

Ref. nr. 169 

Tilstede: CT, CB, Tommy, Hanne, Talli, Adel, Shadi, Aland (fra kl. 19:00), Søren og 

Sebastian 

 

0. Lukket punkt med deltagelse af 2 beboere omkring klubber og aktiviteter 

 

1. Valg af referent og ordstyrer 

Referent: CT 

Ordstyrer: Sebastian 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

3. Godkendelse af referat fra 21.09.21 

Godkendt 

 

 

4. Nyt fra: 

Formanden: 

- Gennemgang af Billard klubbens vedtægter 

- Forslag fra adm. – tidskapsel, brev/tegning/foto under det sidst 

renoverede tag (midt november), skal afleveres slut oktober 

- Orientering om møde med Billardklubben 

- Dato for nytårskur – 19.01.22 

Afdelingsbestyrelsen: 

- Månedlig gæstekok i Café Ask 

-  

 

5. Ny klub – Askerød Backgammon og PC-klub 

- Der skal holdes stiftende generalforsamling, dato afventer, en hverdag kl. 

19:00 

- Åbningstider mandag-søndag kl. 17.00-23:30 

- De har søgt om billardkøer og backgammon spil – vi (Adel) undersøger og 

vender tilbage 



 

6. Lokalefordeling/rokade 

- Mens Salon – mandag-fredag kl. 17:00-24:00 

- Kurdisk Klub – fredag-søndag kl. 18:00-24:00 

- Seniorklub – tirsdag formiddag 

- Øl- & Vinlaug – møder samt arrangementer 

- Billard – 1. lørdag i måneden kl. 14:00-18:00, tirsdag (og torsdag) kl. 18:00-

22:00 

- De unge mænds klub 

- Fiskeklubben 

- Modeljernbane klubben – kontakte 2 beboere der tidligere har været med 

til opstart af klubben 

Vi vender tilbage til punktet når den nye klub er stiftet 

 

7. Motionen – rengøring 

Forslag: to beboere står for rengøring 

 

Nyt forslag fra Adel – godkendt : en beboer står for at der bliver gjort rent 2 

gange ugentligt, får brugerne til at gøre rent. Adel og CT holder møde med 

beboeren 

Gitte og Grethe står for det administrative 

 

 

8. Børnefest 2022 

Godkendelse af tilbud fra Dan-lej - godkendt 

Indkøb af pavillon – vi låner fra Adel og indkøber 1-2 små pavilloner hvis der 

er plads på budgettet og ellers indkøbes i 2022 

I 2022 skal beboerne hente billetter i Café Ask mod fremvisning af barns 

sygesikringsbevis, der udleveres armbånd og evt. billetter. Salg af billetter på 

dagen til x antal kr.  

 

 

9. Ansøgninger 

Billardklubben søger om 5 spidser til billardkøer – der godkendes kr. 700,00 

Billarden har søgt om at holde efterårsfest i stedet for sommerfest, der er 

budgetteret til det – godkendt 

 

 

 



10. Juletræ/11.Juletræsfest 

Søren og Sebastian har undersøgt priserne på stort juletræ med lys til ”Den 

røde plads”/Amfiteatret. Prisen det første år vil være kr. 25.000,00-30.000,00 

for et 10 m højt juletræ. Der skal nedgraves/støbes et rør ned i jorden. 

Vi beslutter os for et lidt mindre træ på pladsen ud for Café Ask. 

Sende ansøgning til Miljøudvalget om at plante et juletræ der i fremtiden kan 

bruges med lys på. 

Der undersøges om mulighederne for at leje et juletræ. 

Der holdes juletræsfest med æbleskiver, varm chokolade, glögg, kaffe/the, 

evt. brændte mandler og julemand der uddeler slikposer 

Budget kr. 12.000,00 

Der udleveres billetter til børn mod fremvisning af sygesikringsbevis i Café Ask 

 

 

12. Kommende arrangementer 

- Mød din nabo + månedlig gæstekok  

- Julekonkurrence 

- Eid 2022 

-  

 

13. AT 

- Stiftende generalforsamling i Askerød Backgammon og PC-klub 

- Juletræsfest 

-  

 

14. Evt. 

- Facebook profil er på trapperne 

 

 

Næste møde: tirsdag d. 09.11.21, kl. 17:30 


