
 

 

Aktivbestyrelsesmøde torsdag d. 25.11.21, kl. 17:30 

 

Tilstede:  CT, Hanne, Tommy, Talli, Sebastian og Aland 

Fra Afdelingsbestyrelsen: CB 

Afbud: Søren 

Ingen afbud: Adel og Shadi 

 

1. Valg af referent og ordstyrer 

Referent – CT 

Ordstyrer – Sebastian 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra 14.10.21 

Godkendt 

 

4. Nyt fra: 

Formanden, informeret om: 

- Vigtigheden i overholdelse af tavshedspligten. 

- Vigtigheden i svar på stillede spørgsmål i mails. 

- Mohammed fra De unge mænds klub har trukket sig. 

- Der har været stor aktivitet i afdelingsbestyrelsens brikker og misbrug af 

disse. Ophold i klublokaler udenfor åbningstid. 

- Episode i Fiskeklubben, hvor formanden blev oversprøjtet med sprit og 

TV’et blev ”lånt” til Backgammon aktiviteten af et medlem af 

afdelingsbestyrelsen, uden tilladelse. 

- Afdelingsbestyrelsen har ikke ret til at blande sig i Aktivbestyrelsens 

arbejde. Vi er valgt på beboermødet. 

Afdelingsbestyrelsen: 

- Der mangler kun 2 tage i renoveringen, derefter er der oprydning og 

reetablering af evt. græs osv. 

 

5. Punkter til næste afdelingsmøde: Brikadgang til medlemmer af 

afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens kontra vores rolle i forbindelse 



 

 

med klublokaler. Formålet med vores bestyrelse, når afdelingsbestyrelsen 

afholder arrangementer og disponerer lokaler. 

- Brikadgang til afdelingsbestyrelsen tages op. 

- Aktivbestyrelsen stiller følgende spørgsmål: Hvorfor kan der stemmes for, 

at hele afdelingsbestyrelsen har adgang til vores lokaler? Der står ikke 

noget om det i forretningsordenen, problematikken har ikke været der før. 

 

6. Ny klub – Askerød Backgammon og PC-klub, stiftende generalforsamling 

01.12.21 – evaluering 

- Evaluering: Vi har modtaget papirer fra klubben via Aland med bla. 

medlemmer og planer for fremtiden. 

- Åbningstiderne skal overholdes, det har ikke de ikke været i flere tilfælde 

og der skal være en ansvarlig tilstede, hvilket der i hvert fald en gang ikke 

har været. 

- Det er vigtigt, at reglerne overholdes – det gælder for alle klubber og 

aktiviteter. Overholdes disse ikke, kan klubben lukkes midlertidigt. 

- Tommy, Aland og CB deltager i den stiftende generalforsamling. CB som 

referent og observatør for afdelingsbestyrelsen. 

 

7. Motionen – rengøring 

- CT indkalder Gitte og Grethe til møde. 

- CT har holdt møde med Sabrin og hendes mor, de skal stå for rengøringen. 

- Der skal sedler op i motionen på tyrkisk, arabisk, polsk, engelsk og dansk. 

- Der gives ok til indkøb af diverse, bl.a. en støvsuger. 

- Der åbnes hurtigst muligt. 

 

8. Lokalefordeling/rokade 

Udsat 

 

9. Ansøgninger 

- Ny aktivitet i Jernbaneklubben: 

Ny (midlertidig) aktivitet og senere hen oprettelse af klub. Kontakt til 

Maiken og Jørgen som ansvarlige 

Kontakte Susanne mhp. afstand i lokalet. 

Peter skal have besked om, at han skal hente sine ting senest 19.12.21. 

- Lokale til afdelingsbestyrelsen: (CB forlod lokalet, da der skulle tages 

beslutning om ansøgningen). 

Er der virkelig behov for et ekstra lokale, har beboerne brug for dette? 

Aktivbestyrelsen afviser ansøgningen, men kommer med følgende forslag: 

1. deres eget lokale med indgang fra parkeringspladsen 



 

 

2. konferencerummet i Café Ask med indgang fra Godsvej. 

Der sendes mail til afdelingsbestyrelsen med nærmere forklaring. 

Grundlaget for afslaget er, at Aktivbestyrelsen ikke vil flytte Fiskeklubben, 

der er ingen ledige lokaler på nuværende tidspunkt og der er 3 

klubber/aktiviteter der på nuværende tidspunkt ikke har noget fast lokale. 

Ansøgningen kan tages op igen på et senere tidspunkt. 

 

10. Juletræsfest 29.11.21 

Der er bevilget kr. 18.000,00 til arrangementet. 

Der er bestilt 100 stk. slikposer. 

Juletræet er sat op og lysene er blevet testet. 

Caféen er tilstede på aftenen og sørger for diverse. 

CB tager billeder og har lavet plakat til opgangene. 

 

11. Fotokonkurrence 

Vinderne er valgt af ejendomskontoret og får en mail. Endvidere bliver 

billederne bragt i AT. 

 

12. Kommende arrangementer 

- Mød din nabo + månedlig gæstekok  

- Julekonkurrence 

- Eid 2022 

 

13. AT 

- Jule kryds- og tværs konkurrence 

- Juletræsfest 

- Vindere af fotokonkurrencen 

 

14. Adgange til Aktivbestyrelsens medlemmer 

- Mail til Susanne om adgang til alle vores medlemmer. 

- Mail til Susanne om inddragelse af afdelingsbestyrelsens adgang til vores 

lokaler. 

 

15. Evt. 

Intet til evt. 

 



 

 

Næste møde: endnu ikke fastsat 

Punkter til næste møde: 

- Køb af drikkevarer igennem Café Ask 

 


