Referat – Askerød

februar 2021

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 23.februar kl. 17.00, på ejendomskontoret og via teams
Deltagere:
Charlotte Birkved (CB), Jørgen Fahlgren (JF), Preben Blankholm (PB), Gitte Hansen, Keki Patell, Thomas
Pedersen. (Susanne Palstrøm (SPA) og Maria Gad (MGA) - Mødet foregik på Teams
Afbud: Mustafa Günes
Dagsorden

1 Godkendelse af Dagsorden. Ingen bemærkninger

2 Godkendelse af referat. Ingen bemærkninger

3 Orientering fra driften:
Endelige forslag til råderetskataloget, som jo altid er lidt flydende og løbende skal redigeres,
blev godkendt. Der blev talt om etablering af skure til knallerter og scootere, og hvor de evt.
skal placeres. Charlotte vil lave en 3D tegning, da hun har nogle ideer om, hvor det er
strategisk muligt at placere dem. Susanne vil finde priser og tage det med på
budgetbeboermødet i september.
Ansøgningen til Vær Med puljen fra BL er sendt og vi afventer
Husorden er ved at blive redigeret, med de forslag der tidligere har været på beboermødet.
Havereglementet som er vedtaget på beboermøde i 2007, bliver skrevet ind i husorden. På
grund af tidsmangel kan vi ikke nå at mødes i udvalget omkring haveudvidelser, det der
tidligere er vedtaget bliver skrevet ind i husorden, og så ser vi på det når tiderne gør at vi
igen må mødes

4 Opfølgning på økonomi. Susanne gennemgik regnskabet for bestyrelsen, og sender det til hele
bestyrelsen igen når det er endeligt godkendt fra Revisor.
Regnskabet blev godkendt af Afdelingsbestyrelsen
5 Opfølgning på aktionsliste Blev gennemgået.
6 Beboerhenvendelser: Ingen henvendelser

7 Orientering fra formand og næstformand Charlotte deltog på VA’s bestyrelsesmøde i starten af
februar, hvor der bl.a. blev talt om effektiv drift. Samt om pressemeddelelsen om strategisk
partnerskab mellem Brøndby kommune, boligselskab, og politi.

8 Den sociale helhedsplan Intet nyt.

9 Aktiviteter
A.T / Hjemmeside: Bliver færdig i weekenden i uge 8.
Café: Vi har igen afholdt samtale i cafe’en og fundet en ny medarbejder, der starter 1.april på 30
timer om ugen.
Aktivbestyrelsen: På grund af Corona har der ikke været møder.
Motionen fortsætter med at være lukket på ubestemt tid grundet Corona
Miljøudvalg. Miljøudvalget har ikke holdt møder grundet Corona.
Website/Hjemmeside Blive løbende opdateret.

10. Evt. Thomas kommenterede stilladset som ikke bliver afsikret ved trappen, samt brædder der ligger
fremme med søm i og lægter som kan falde ned. Byggeleder bliver kontaktet.
Gitte spørger til de store mængder affald, der stilles ved siden af molokkerne. Susanne fortalte, at
der er indkaldt til møde med renovationsfirmaet og klarforsyning. Ved Gærdehuset 8, kommer der
en ekstra molok i løbet af 14 dage.

11. Næste møde: 30. marts 2021 kl. 17:00 på ejendomskontoret og via teams

