Referat fra
Miljøudvalgsmøde d. 2. november 2021 kl. 10.30 i Cafe Ask
Deltagere: Susanne, Maria G, Maria B, Michael, Finn, Keki (gæst), Preben (gæst) og Eva
Afbud fra: Inga, Andrea og Thomas
Der var ikke udsendt en egentlig dagsorden for dette møde, idet det var ment som en
introduktion til vores 2 nyvalgte bestyrelsesmøder, hvor snakken kunne gå frit rundt om
bordet mht, hvad Miljøudvalget bekæftiger sig med.
Dette faldt lidt til jorden, idet vores nye medlemmer desværre er arbejdsramte og måtte
melde afbud, det affødte derfor en diskussion om betimeligheden i at fastholde, at vores
møder kun afholdes om formiddagen, da det jo begrænser nogle i at kunne deltage og vi
har brug for noget nyt blod!
Derfor blev det besluttet at henlægge møderne til om aftenen, hvor vi startet med at spise i
caffen og holder møde efterfølgende!
Vi bød Keki og Preben velkommen som gæster, indtil næste beboermøde, hvor de så
stiller op til bestyrelsen, vi ser selvfølgelig frem til også at høre deres meninger om miljøet i
Askerød!
Der blev taget følgende punkter udenfor dagsorden op på mødet:
1, Det ser ud til, at der stadig er beboere, der ikke er klar over regler for anbringelse af
paraboler, idet der er etableret en ny ulovlig i Agerhuset 8, 3, sal ud mod multibanen!
2, Der ligger masser af nedfaldsæbler rundt omkring, rotteføde og ubehageligt at færdes
på.
Vore gartner, Michael, er i fuld gang med at fjerne dem, men det er et større og
tilbagevendende problem, da der har været utrolig meget frugt på træerne i år!
3. Stilladser der ikke fjernes når taget er lagt og sidder alt, alt for længe?
Der er åbenbart for få stilladsarbejdere på sagen, er dette ifølge aftale med
entreprenøren?
Der skulle være så meget styr på det nu, at arbejdet afsluttes til den aftalte tid!

4.Vores tilbagevendende problem med manglende overskuelighed og dårlig belysning ved
indkørsel fra Godsvej til Askerød?
Ud over Annettes kontakt med byrådspersoner, så vil Susanne igen henvende sig til
kommunen om dette problem!
5, Kommissorium for Miljøudvalget rettes til af Susanne, efter det blev diskuteret på
mødet!
Ny mødedato: 7, december 2021 kl. 17.30 i Cafe Ask

