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Er du bagud med
huslejen?
Er du bagud med huslejen og har du
behov for oprydning i økonomien?

Gør det ondt i økonomien og trænger
du til rådgivning, så snak med Stine
Hartmann:

Der kan være mange grunde til, at
man ikke får betalt sin husleje til tiden.

Ring på 60 35 46 63 ml. 9-15.00
eller
send en mail på sjh@bo-vest.dk

Desværre kan konsekvensen være
så stor, at man risikerer at blive sat
ud af sin bolig og sidde tilbage med
en uoverskuelig gæld til både
boligselskab og advokat.

Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder
og beboermøder i Askerød:
www.askeroed.dk (p.t. ude af drift)
Se desuden hjemmeside for info.
Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder ligger på
Bo-Vest´s hjemmeside:

Stine Hartmann arbejder i Malervangen.

Bydelsportal for Hundige:
www.grevenord.dk
Denne portal og det nye elektroniske nyhedsbrev skal
formidle nyheder, information og aktiviteter fra området til
alle interesserede borgere, i samarbejde med de mange
forskellige partnere, som projektet har. Derudover er det
formålet, at formidle generel viden om bydelen.
M.v.h. Greve Nord Projektet.

http://www.bo-vest.dk/beboerdemokrati/BO VEST/
Moeder.aspx

Fra redaktionen

Referater fra VA´s bestyrelsesmøder:

Næste deadline er d. 15. APRIL 20145

http://www.bo-vest.dk/Beboerdemokrati/Vridsloeselille/ Askerød Tidende udkommer 10 gange om året. Det
Moeder.aspx
udkommer ikke i januar og juli måned.

AT´s redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Lisbeth Tønnov
20 49 68 81 lisbeth1954@msn.com
Redaktionsudvalg:
Fotograf: Jørgen Fahlgren 43 69 12 33
jfahlgren@ymail.com
Layout: Charlotte Birkved 28 83 53 37
cbirkved@godmail.dk
Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du:
Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem
af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til
lisbeth1954@msn.com og cbirkved@godmail.dk
som vedhæftet fil, helst i Word eller Publisher format.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt
udelade læserbreve fremsendt til AT.
Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil
blive lagt ud på Askerøds hjemmeside.
Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. to håndskrevne A4 sider,
svarende til en halv side i bladet her. Det skrevne skal
være i teksttype: Arial og skriftstørrelse: 10.

Forsidebilledet:
Brian fotograferet en tidlig morgentime i Askerød

Fotografi:

Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden:
www.askeroed.dk
Jens B. Jensen fra ejendomskontoret
Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendomskontoret.
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kontakt
AT´s redaktion.
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Årets ildsjæl
På beboermødet onsdag den 25.
marts i Café Ask, holdt Charlotte
Birkved, næstformand i Afdelingsbestyrelsen en tale for ”Årets ildsjæl
2015” og overrakte gave til modtageren, Charlotte Tew, formand for Aktivbestyrelsen.

Talen lød som følger:

Prisen bliver ikke uddelt hvert år som Derfor har Charlotte lavet frivilligt
Askerødprisen. Prisen gives til en
arbejde i mere end 20 år.
person, som i en årrække har brændt
Hun har været med i Aktivbestyrelfor det frivillige liv i Askerød.
sen siden den blev dannet i 2004,
Prisen gives som en tak for et stort
først som bestyrelsesmedlem og de
stykke arbejde og en opmuntring til
sidste 4 år som formand.
at fortsætte det gode arbejde.
Charlotte Tew bliver den første
”Årets ildsjæl 2015” gives i år til for”Årets Ildsjæl” for hendes fine arbejmanden for Aktivbestyrelsen, Charde for at være med til at gøre
lotte Tew.
”Askerød til et godt sted at bo”.

Vi har i mange år uddelt Askerødprisen ved budgetbeboermødet i sepCharlotte har boet i Askerød siden
tember. Det er Aktivbestyrelsen, som 1993 og har altid været en del af det
står for uddelingen.
frivillige liv.
I år har Afdelingsbestyrelsen besluttet at uddele en pris, som vi kalder
”Årets ildsjæl”.

Hun hører til den type beboer, som
ikke kan lave være med at involvere
sig i den bebyggelse, som hun bor i.
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Og det vil Vi sige dig Tak for, Charlotte og så vil jeg bede dig komme
herop og modtage anerkendelsen for
din indsats.

Farvel og held og lykke til Bo
væk?" Men jeg kan kun berolige folk.
Det ændrer intet, om jeg er her eller
ej. Det er en virkelig dygtig personalegruppe, der står samlet om det her
projekt, og de kan sagtens finde ud
af at fortsætte uden mig. Måske endda bedre.

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord
Projektet
Aktivitetshuset vrimlede med mennesker, der hyggesludrede, drak kaffe
og spiste kage. Alle var de kommet
forbi på denne fredag eftermiddag d.
27. februar for at sige pænt farvel til
Bo Mouritzen, Greve Nord Projektets
sekretariatsleder, der har søgt nye
græsgange og udfordringer.
Bo holdt naturligvis sin afskedsreception i Aktivitetshuset i Askerød i hjertet af det område, som han har været
med til at udvikle og støtte, siden har
Bo Mouritzen og Hanne Degn
startede som sekretariatschef.
(og bebs )
Der var flotte taler og mange velforGreve Nord Projektet holdt souschef
tjente roser med på vejen fra de
Hanne Degn Sanderhoff også en
fremmødte gæster.
tale, hvor hun takkede Bo for hans
evner som leder, engagement og
Bl.a. fik Gert Poul Christensen fra
kommunens Trygheds- og Integrati- måde at drive projektet på.
onsudvalg, Annesophie Hansen fra
Mellem alle talerne og lykønskningerBO-VEST og Jørgen Fahlgren fra
Askerøds afdelingsbestyrelse sendt ne med det nye job i Slagelse Kommune fik Bo også selv mulighed for
Bo afsted med flotte taler om hans
at sige tak til alle de fremmødte samstores faglige resultater i Greve
arbejdspartnere og medarbejdere.
Nord, men også ros til hans person
og væremåde.
"Der er flere, der har spurgt mig,
"Hvad skal der nu ske? Hvad sker
På vegne af personalegruppen i
der med projektet, nu hvor du er

Politiker til Askerød

Nyt linoleum i opgangene

Så det er med både stolthed og, nu
hvor jeg skal indrømme det, også en
anelse ærgrelse, at jeg erkender, at
der ikke er nogen, der kan huske mig
om et par uger. Så er det hele kørt
videre, og ingen tænker på ham gutten, der vist nok var chef på et tidspunkt," grinede Bo, så velkendt for
dem, der kender ham, i sin tale.
Stillingen som sekretariatsleder i
Greve Nord Projektet er nu slået op,
men det er endnu ikke muligt at sætte en dato på, hvornår der kommer
en ny leder.
Indtil den nye leder er på plads og/
eller souschef Hanne Sanderhoff
Degn er tilbage fra barsel (4. maj) er
koordinator Adam Petersen konstitueret sekretariatsleder..
Læs resten af artiklen på
grevenord.dk (redaktionen)

Fællesspisning i Café Ask

Der er påbegyndt udskiftning af linoleum i opgangene i Askerød.
Det medfører selvfølgelig en del gener for beboerne, mens arbejdet står
på.

John T. Olsen
Det er vigtigt for afdelingsbestyrelsen at være i kontakt med politikerne. Derfor inviterede vi John T. Olsen med til det sidst holdte afdelingsbestyrelsesmøde d. 24. marts.
John sidder i byrådet for socialdemokraterne og er også medlem af Trygheds- og Integrationsudvalget.
M.v.h. Afdelingsbestyrelsen

Til gengæld bliver opgangene nu færdige, og rigtig pæne at se på.
Pengene til udskiftningen tages fra
langtidsplanen.

Hanne Hummelshøj

Det er meningen at der vil blive lavet
4 opgange pr. uge, så arbejdet vil
være fuldført i løbet af ultimo 2015.

Sognediakon i Hundige Kirke, Hanne
Hummelshøj, har samarbejdet med
Greve Nord projektet i flere år.
Hanne har bl.a. arrangeret en månedlig spisedag for kirkens brugere i
Café Ask. Der er mange tilmeldte og
arrangementet er en stor succes.
Sidst kom 27 personer.

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen
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Aktivbestyrelsen inviterer hermed alle Askerøds børn og deres
forældre til en aften med Disney sjov og hygge fredag d. 29. maj
kl 18:00 - 20:00. Der vil blive serveret aftensmad, så de trætte
forældre også kan få slappet af. Der vil efter aftensmaden være
fredagsslik og popcorn til børn og barnlige sjæle.
Vi har desværre ikke uanet plads i Stamhuset, så der er kun
plads til 40 børn. Derfor sker tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Der skal mindst være en voksen ifølge med to børn.
Prisen for dette arrangement er 10,-kr. per. person.

Sedlen afleveres ved tilmelding og betaling i café Ask senest torsdag den 21.
maj.
Antal børn:__________________________________ Antal voksne:___________________________________
Adresse:________________________________________
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Tlf:-------------

Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - ejendomskontoret@Askeroed.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Advarsel til brugere

Porestruktur og algevækst

Algevækst (grønne alger) er afhængig af et fugtigt miljø,
men også af næringsstoffer. Fliser, der er fugtige i længere tid, kan have større tendens til algevækst, men placering i sol/skygge, hældning, dræning af befæstelsen, samt
industrier og andet, der medfører en del næringsstoffer i
luften, har mindst ligeså stor betydning. Kommer der
grønne alger, er disse nemme at fjerne med en af de
mange algefjernere, der er på markedet. Efter 1-2 år vil
Hvis I har tilsluttet en trådløs forbindelse (Wi-Fi) skal
porestrukturen være mere lukket og eventuel algevækst
den være opsat, så der skal bruges adgangskode for at som følge deraf vil være reduceret tilsvarende. Fremover
bruge forbindelsen.
skal beboerne selv købe algerens, fx rodalon, som kan
Hvis computerne eller Wi-Fi routeren ikke er beskyttet købes i Bilka.
Med venlig hilsen Ejendomskontoret
med adgangskode/password, har alle andre brugere af
Askerød Net, fri adgang til alle oplysninger på Jeres
Internet fra Dansk Kabel TV
computere.

”For En Sikkerheds Skyld”
Når I bruger Askerød Net, er det vigtigt for beskyttelse
af dine data og personlige oplysninger, at alle tilsluttede
computere er opsat med adgangskode/password, for
hver enkeltbruger eller en fælles adgangskode for de
der bruger computeren.

Så for en sikkerheds skyld, beskyt dig med Adgangskode/password.
Adgangskode/password, skal bestå af mindst 8 tegn,
med anvendelse af både små- og STRORE bogstaver,
tal og tegn, for at være sikkert.
Eksempel: 12riBs-4

Det tilbud, som beboerne i Askerød har modtaget fra
Dansk Kabel TV om ”Nye muligheder i Askerød” for
20/20-, 40/40-, eller 80/80 Mbit bredbånd er tilvalg til
Askerød Net (Internet).
Hvis I har internet fra ejendomskontoret, behøver I ikke
at vælge nogen af tilbuddene for at beholde den forbindelse, I har nu. Hvis I er tilfredse med Askerød Net, kan I
beholde det uden at gøre noget. Hvis I er i tvivl, så spørg
på ejendomskontoret i telefon– eller i åbningstiden.
Med venlig hilsen Ejendomskontoret

Med venlig hilsen Ejendomskontoret
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Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - ejendomskontoret@Askeroed.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Bo-Vest

Vagttelefon

Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på
Malervangen 1, 2600 Glostrup.
Der er åben for personlig kontakt.
Mandag, tirsdag, onsdag
og fredag:
10.00 - 14.00
Torsdag:
10.00– 17.00
Administrationsselskabets hjemmeside har følgende
adresse:
bo-vest.dk
Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for
byttelejligheder.
E-mail: bo-vest@bo-vest.dk

Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et
vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi
hermed præcisere, at vores vagtselskab FRA 1. JANUAR 2015 HEDDER FALCK, og har tlfnr: 70 25 26 32
Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på
vandrør og radiatorer, eller hvis hoveddøre, vinduer og
terrasse- havedøre er stærkt beskadigede.(I tilfælde af
indbrud skal politiet også tilkaldes/underrettes).
Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for
betaling.

Tlf.: 88 18 08 80

You SEE

Vedr. IT

Ved antennesvigt ringes til YouSee:
Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres e-mail program, skal jeres udgående postserver ikke længere hedUdlån
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”.
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glimrende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon- Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,
takt Brian på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.
skruemaskine, græsslåmaskine,
grensaks og boremaskine
Depositum 200 kr.
Brian Olsen
bol@Bo-vest.dk
Sekretær Susanne Kristensson
skr@Bo-vest.dk
Tlf. 43 97 43 44
træffes ma-fre kl. 10-12
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

70 70 40 40

Morten Bergstrøm
Driftsleder,
mob@Bo-vest.dk

Affald

Ekstra knager til badeværelser

Kan tilkøbes på ejendomskontoret i åbningstiden for 40
kr. pr. stk.

•

Alm. Husholdningsaffald lægges i molokker
Kun papir i molok til papir - ikke pap
Glas uden indhold i molok til glas
Møbler i Containergården
Brugte batterier ved ejendomskontoret og i
Containergården
Brugte el-pærer i Containergården

•

N.B: HUSK Pap kun i Containergården!

•
•
•
•
•

Lysamatur til badeværelser

Lysarmaturer til badeværelserne kan købes på ejendomskontoret.

Det sker nu

Træerne beskæres. Linoleum bliver skiftet i alle opgange efterhånden.

Læg ikke pap ved molokkerne, brug Container
gården ved den blå hal (overfor Digehuset 1+2)
Du kan bruge din egen brik til Containergården
hele døgnet, hvis du ikke har en, så henvend dig
på ejendomskontoret
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DIN BEBOERCAFE
I STAMHUSET

Cafè Ask

Telefon 43 97 43 53

Åbningstider
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Mandag til torsdag:
Frokost buffet:
Tirsdag og torsdag aften:
Varm mad:

Hold pause fra den daglige
madlavning.

9.00 - 14.00
9.00 - 19.00
9.00 - 12.00

Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder
aftensmad.

12.00 - 13.00

Til den almindelige sultne

32-42 kr.

17.30 - 19.00

Til den sultne (genopfyldning/
spis så meget du kan)

55-65 kr.

UDBRINGNING
LÆKKER VARM MAD.
Bragt direkte til dig i din stue!!
Tirsdage og torsdage:

17.30-19.00

Til familien – 2 voksne og
2 børn incl. 2 ø l /2 vand
el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr.

140 kr.

Til den økonomiske:
Rabatkort 5 x mad og
den 6. gratis

195 kr.

For beboerne i Askerød, Klyngen
Og Gudekvartererne:
Du skal bare ringe dagen forinden
mellem:
09.00 - 13.00

Dessert el. forret

20 kr.

Kaffe
Kage

5 kr.
5-8 kr.

Varm mad (afhængig af retten)

32-42 kr.

Rabatordning:
6 middage
Dessert eller supper
Forretter
Frokostbuffet

Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses
på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside

195 kr.
18-20 kr.
20 kr.
40 kr.

www. Askeroed.dk under Cafe Ask.
Tag din nabo med og få en hyggelig aften.
Vi glæder os til at se dig.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om
dagens menu eller om ordningen.

HUSK! Vi modtager Dankort

Udlejning af Stamhussal

CAFE ASK TAKE-AWAY

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt
eller via telefon 43 97 43 53 eller mail:
ini@bovest.dk

Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men
har for travlt til at lave den, så er der nu
mulighed for at bestille og hente din varme
mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften.
Fra kl. 17.30 - 19.00

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET
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Stamhussal:

kr.

Depositum : ved reservering

kr. 1.000

Leje: ved nøgleudlevering

kr.

600

Aflysning:

kr.

300

600

April måneds lækre menu i Café Ask
Tirs. d. 7.

Kalvefrikasse`m/kartofler
Syltede figner m/cremefraichefromage

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d. 9.

Hamburgerryg m/grøntsager, Beanaice & kartofler
Ananas m/hønsesalat

kr. 38,00
kr. 20,00

Tirs.d.14.

Mandelpaneret laks m/salat, Stegte kartofler
Blåbærcreme m/ valnødder & blåbær

kr. 40,00
kr. 18,00

Tors. d. 16.

Langtidsstegt kalvefilet i portvin m/grøntsager & kartofler
Kirsebærtrifli

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs. d. 21.

Kotelet i fad m/ salat & kartoffelbåde
Rejecocktail m/ brød

kr. 38,00
kr. 20,00

Tors. d. 23.

Kylling m/ mandler, salat & løse ris
Ananasfromage

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs. d. 28.

Braiseret nakkefilet m/speltotto
Fløderand m/ kirsebærsovs

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d.30.

Italiensk kalvefarsbrød m/pasta & tomatsovs
Tiramisu

kr. 38,00
kr. 18,00

Maj måneds lækre menu i Café Ask
Tirs. d. 5.

Coq au vin m/brød
Chokolattemousse

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d. 7.

Skinkesnitzel m/serano, gorgonzola & ravioli i svampesovs
Laksecocktail

kr. 38,00
kr. 20,00

Tirs.d.12.

Boeuf bourguignon m/kartoffel—rodfrugtmos
Jordbærterrine

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs.d.19.

Hjemmelavet fiskefrikadelle m/grønt, remouladesovs & kartofler

kr. 38,00

Æbletærte m/vanillecreme

kr. 18,00

Stegt nakkefilet som vildt m/kartoffel, Waldorfsalat & vildtsovs

kr. 40,00

Appelsinfromage

kr. 18,00

Tirs.d.26.

Lasagne m/salat,
Citronpannacotta m/florintine

kr. 36,00
kr. 18,00

Tors. d. 28.

Paneret flæsk m/persillesovs , rødbeder & kartofler
Æble-cheesecake m/lime

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors.d.21.
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Ret til ændringer forbeholdes

2015

Aktivitets-kalender
Det sker i april
26. april : Loppemarked i ValHallen kl. 10.00-14.00

Det sker i nærmeste fremtid:

Askerøds 40 års fødselsdag holdes lørdag den d. 13.
juni. Arrangementet er fra kl. 13.00 - 17.00.

Storskrald
I Askerød skal storskrald afleveres i
Containergården ved den blå hal.
Alle beboere har fået en brik, så de
selv kan låse sig ind og sortere affaldet.
Dette billede viser, hvad der mødte
de ansatte på ejendomskontoret en
mandag morgen, da de mødte ind
på arbejde!
Storskrald kastet hulter til bulter,
ikke sorteret.
Synes du, vi kan være det bekendt?
De ansatte måtte således bruge timer på at sortere og rydde op.
Redaktionen

10

Aktivbestyrelsen
Søndagstur
til Arken
Søndag den 22. marts var vi en lille sluttet flok, som var taget
med på Aktivbestyrelsens udflugt til Arken.
Vi skulle have en guidet omvisning af udstillingen om ”Michael
Ancher PS Krøyer - Venner og rivaler”.
Det var meget dejligt dag med godt vejr og en inspirerende og
spændene tur rundt på Arken og introduktion til de to store
kunstneres venskab. Der var også tid til kaffe og kringle i Arkens cafe og går rundt på egen hånd og se på udstillingerne.
CB

Michael Ancher og PS Krøyer

Bronze statue af
Michael Ancher og
PS Krøyer lavet af
Laurits Tuxen. Bronze statuen, som til
daglig står ved hovedindgangen til
Skagens Museum,
var udlånt til Arkens
udstilling. Billedet er
fra Skagen.

P.S. Krøyer: Anna Ancher og Marie Krøyer på Skagen strand, 1892
-1893. Collection Broere Foundation. Foto: Courtesy of Sotheby's
London

Michael Ancher: Selvportræt, 1902. Statens
Museum for Kunst. Foto: ©SMK Foto

Arkens åbningstider:
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket

Gourmet middag i Café Ask
Igen i år afholdtes den efterhånden godt kendte gourmet middag i Café Ask. Det var onsdag den 18. marts kl.18.00
Madlavningsholdet ”Madlavning for finere mænd” med Franz
Heinemeier i spidsen samt cafeens ansatte kredsede for de
30 gæster, som var mødt op for at nyde den gode middag,
som bestod af:
Forret:
Hybenglasseret laks på urtecreme m/syltede løg, fennikel &
rugbrødsknas
Hovedret:
Kalvemørbrad på selleripure, citrusbagt æble, hasselbagt kartoffel & persillesky
Dessert:
Nøddetærte og skovbærmousse på abrikoskompot & råsyltede brombær
Redaktionen
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REFERAT FRA BEBOERMØDE
Ordinært beboermøde mandag den 25. marts 2015 kl. 19.00
i Stamhuset, Digehuset 9, Greve
Dagsorden:
1.

2.

3.

Valg af dirigent.
Per Larsen blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at beboermødet var lov
ligt indkaldt.
Godkendelse af den udsendte dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Gæster godkendt af forsamlingen:
Bjarke Abel fra Byrådet (S)
Michaela Hansen, leder af Klub Godset
Birgitte Fink, landskabsarkitekt
Valg af 2 referenter.
Susanne Kristensson blev foreslået og valgt til
fyldestgørende referat. Lisbeth Tønnov blev forslået og valgt til beslutningsreferat.

B.

Omgørelse af beslutning vedr. ”Klubben” i
Stamhuset.
Forslaget blev godkendt. 8 stemmer imod.

10.

Afdelingsbestyrelsens beretning
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

11.

Handlingsprogram
Handlingsplanen blev enstemmigt vedtaget.

12.

Valg til Afdelingsbestyrelsen:

A.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Keki Patell, Lisbeth Tønnov og Mustafa Günes
genopstillede og blev valgt.
Valg af 2 suppleanter:
Villy Madsen genopstillede og blev valgt.
Steen Holm Hemmingsen stillede op og blev valgt.

B.

13.
Valg af stemmeudvalg.
Connie Skovbro-Rasmussen, Lene Lyngvild og
Maria Bergamo blev foreslået og valgt til stemme- A.
udvalg.
B.
Gennemgang og godkendelse af regnskab
C.
2014.
Regnskab for 2014 blev enstemmigt godkendt.

Valg af kasserer:
Britta Skotte Wilhelmsen stillede op og blev valgt.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem:
Sleiman Sleiman stillede op og blev valgt.
Valg af 2 suppleanter:
Toufic Mansour stillede op og blev valgt.

6.

Præsentation og godkendelse af Wadi projekt- 14.
et (udsmykning).
Forslaget blev godkendt. 12 stemmer imod.

Valg til Miljø udvalg.
De tidligere medlemmer ønskede at fortsætte og
blev valgt.

7.

Godkendelse af :

A.

Indkøb af traktor.
Godkendt.
Indkøb af lift.
Godkendt.
Udskiftning af lamper i opgange til LEDlamper.
Godkendt.
Asfaltering fra maskinhallen og til rundkørsel
ved indkørselskontrol.
Godkendt.

4.

5.

B.
C.
D.

8.

Fremlæggelse af forslag vedr. terrasseinddækninger.
Inddækning er ikke godkendt. Forslaget er godkendt.

9.

Indkomne forslag:

A.

Udskiftning af vinyl i opgange.
Godkendt.
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Valg til Aktivbestyrelsen:

15.

VA’s generalforsamling.
Orientering blev givet. Afholdes onsdag den 20.
maj 2015 i Albertslund.

16.

Beslutningsreferat til godkendelse.
Beslutningsreferatet blev oplæst og godkendt.
4 stemmer imod.

17.

Eventuelt.
Intet til dette punkt. Møde slut. 21.10.

”Aktivitethuset i Askerød”, nu på facebook
Åbningstider
BRUGER GRUPPE:

Mandag

Tirsdag Onsdag

Greve Nord Projektet

Kl.10-17

Kl.10-17

Kl.10-17

Torsdag
Kl.10-17

Fredag

Lørdag

Søndag

Kl.10-15
Kl.12-15

Kvindegruppen
Ældre tyrkiske kvinder

Kl.12-15

Kl.12-15

Irakisk kvindeforening
Pigegruppe 17+

Kl.11-14
Kl.18-20

Kontaktliste:
Gruppe/forening

Navn

Telefon

Forældrenetværk Abdul Kareem

tlf. 22459469

Kvindegruppen

Nadia Ismail

” 23628801

Pigegruppen

Alaa l-Assadi

” 50446680

Irakiske kvinder

Huda Al-Kazweni

” 26644336

Greve Nord Projektet:
Merete Petersen

tlf. 60354668

Khadija Al Mohammadi

” 60354669

Gitte Henningsen

” 60354676

Marco Danielsen

” 21785234
Motionen er lukket i juli og december

Åbningstider i
MotionsKlubben

Mandag
Kl. 8-11
Damer &
Mænd
Kl. 11-13
Damer
Kl. 16-18
Damer

Motionsklubben
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 8-11
Damer &
Mænd

Kl. 9-12
Mænd

Kl. 8-11
Damer

Kl. 9-11
Mænd

Kl. 11-13
Damer

Kl. 12-14
Kronikere

Kl. 12-14
Damer

Kl. 16-18
Damer
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Lørdag

Kl. 11-13
Damer &
Mænd

Søndag

Kl. 11-13
Damer &
Mænd

Klubber - Aktiviteter
Der må ikke udskænkes alkohol i klubberne efter kl. 24.00

Askerød Fiskeklub

John Tofteng, Digehuset
26 21 24 70
John.tofteng@gmail.com

Askerød Øl- og Vinlaug

Maria Bergamo
aldoogmaria@gmail.com

Billarden

Jonn Vestergård

Åben efter aftale

Man - fre
Lør - søn

10 - 15 / 17 - 24
9 - 22

Madlavning for finere
mænd

Inge Nielsen

Motion for Askerødder

Grethe Hansen

Se åbningstider i bladet

Power Sport

Aamer Ghani
60 76 10 74

Søndag
14 - 16
Sæson: 1. søn i september
Til sidste søn i april

Seniorklubben

Connie Skovbo-Rasmussen
connie@gaias.dk
43 90 75 32

Tirsdag

12 - 22

Mens Salon

Abdulkaremm
22 45 94 60

Man - fre

17 - 24

Husk gruppen: ”Køb, salg og bortgives - for Askerøds beboere” på facebook

ELLER se på beboernes opslagstavle i Café Ask
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Seniorklubben
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00
Det sker i april:
7. april:
14. april:
21. april:
28. april:

Fødselsdage

Banko
Frokost
Hygge
Frokost

Nye medlemmer er velkomne!
På bestyrelsens vegne.
Seniorklubbens Formand:
Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal
Tf.: 43 90 75 32 connie@gaias.dk

Miljøudvalget

Opslagstavle for beboerne
På beboermødet i september foreslog en beboer, at der skulle være et sted i Askerød, hvor man kunne stille ting, man vil give væk.
Der er allerede facebook-gruppen ”Køb, salg og bortgives – for
Askerøds beboere”.
For de beboere, der ikke er på internettet, har afdelingsbestyrelsen
besluttet at sætte en opslagstavle op i Café Ask. Så kan man hænge sedler op, hvis man ønsker at forære noget væk, med telefonnummer.
Alle beboerne i Askerød kan også bruge tavlen til intern kommunikation.

Formand:

Eva Birkved

Øvrige medlemmer:
Maria Bergamo
Birgit Patell
Finn Nyborg
Inga Andersson
Repræsentant for ejendomskontoret:
Morten Bergstrøm

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen
Formand:

Aktivbestyrelsen

Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5
Tlf. 43 69 12 33
jfahlgren@ymail.com

Næstform.: Charlotte Birkved
Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00
cbirkved@godmail.dk

Formand:

Charlotte Tew
Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00
mail@charlottetew.dk

Kasserer:

Britta Skytte Wilhelmsen

Øvrige
medlemmer: Barbara Halina Schøn
Søren Thousig
Sleiman Sleiman

Kasserer

Keki Patell
kekpat@gmail.com

Medlem:

Lisbeth Tønnov, Krathuset 9
Tlf. 20 49 68 81 efter kl. 18.00
lisbeth1954@msn.com

Suppleant: Toufic Mansour

Medlem:

Mustafa Günes
Tlf. 25 66 75 57
mustafa.bestyrelse@gmail.com

Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned.

Suppleanter:
Villy Madsen
Steen Holm Hemmingsen
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