
Miljøudvalget                                      December 2022 
 

Miljøudvalgsmøde d. 14. december 2022 kl. 17.30 i Cafe Ask. 
 

Deltagere:  
 
Fra Ejendomskontoret: 
Susanne Palstrøm (SP)  
 
Deltagere: 
Eva Birkved /EB), Maria Bergamo-Giorgi (MG), Annette Hegner (AH), , Andrea Frederiksen (AF), 
Preben Blankholm (PB), Inga Solveig Andersson (IA) 
 
Fra Afdelingsbestyrelsen: 
Thomas Andreas Pedersen (TP) Repræsentant fra Afdelingsbestyrelsen 
Charlotte Birkved (CB) formand 
 
Afbud:  Finn Nyborg (FN), Claus Vergo (CV), 
 
Ordstyrer:  Andrea Frederiksen (AF) 
 
Referent:   Charlotte Birkved (CB) 
                                           .                   

Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden  
     Dagsorden blev godkendt.      
 
2.  Godkendelse af referat 
     Referatet blev godkendt 
 
3.  Aktionslisten 
     Konklusion: 
     Punkt om hovedrengøring af trapperne er fjernet.  
     Punkt om lave tætte hække med bær ved Ejendomskontoret ud mod Waves blev tilføjet. 

      
4.  Punkter til Ejendomskontoret. 
     Konklusion: 

Punkt om rottesikring og altan blev fjernet. Punkt om pladsen, hvor der har været byggekontor       
bliver fjernet og flyttet til Afdelingsbestyrelsens aktionsliste 
EB spurgte ind til, at der er meget beskidt på fliser og stier i Askerød. Der er meget jord rundt 
omkring, bl.a. efter at der er blevet fjernet ildtorn foran indgangspartierne til opgangene. Dette er 
meget tydeligt, når det regner. SP orienterede om den arbejdsmæssige situation på 
Ejendomskontoret og hvad der på nuværende tidspunkt er de arbejdsopgaver, som er øverst på 
listen. 

 
5.  Valg af ny formand til Miljøudvalget 
     Konklusion:      
     Punktet blev udsat til mødet onsdag den 11. januar 2023. 
           
6.  VA´s verdensmålsudvalg (repræsentanter for Askerød: CB og Gitte Hansen) 
     Konklusion: 
     Punktet ændres til Nordea Fonden – ansøgning i pulje. 
     Miljøudvalget tager emnet op på mødet i januar.     

 
 



7. En lille tur i Askerød inden vi startede mødet i august: 
At vi gerne vil have en lav hæk, som er tæt, har bær og så ikke spreder sig meget. Som man ikke har 
lyst til at køre, cykle eller gå igennem. Vi vil gerne have gartneren Michael indover med gode råd og 
forslag.  
 
Konklusion: 
Punktet flyttes til Aktionslisten. 
 
8. Biodiversiteten:  
 
Opfølgning: 
CB, SP og Maria Gad har haft et møde mandag den 3. oktober med Catrine Werschmeister, Urban 
landskabsingeniør fra Opland.  
Vi startede med en lille snak om vores indsendte startpakke ansøgning og så var vi ude og se på 
Askerød og især på området ved Multibanen. Der vil blive orienteret om det på mødet. 
 
Opfølgning: 
Catrine har sendt VA Askerød, Idéer til biodiversitet på Askerøds udearealer. Sendt ud på mail og 
printet til mødet.  
 
Konklusion: 
Miljøudvalget vil bruge startpakken i forbindelse med plejeplanen. SP kigger på Oplands forslag og 
kommer med nogle ideer til, hvad der er nemt at lave og hvad der kan komme senere. 
 
************** 
Vi er tilmeldt til Nyhedsbrev hos AVC. Miljøudvalget vil tale om, hvad der kunne være interessant at 
høre om. Lige nu kan vi bruge deres nyhedsbrev til inspiration til at finde ud af det. Vi følger løbende 
op på det. 
 
Opfølgning: 
CB skriver til Povl Markussen og hører, hvad han har af foredrag, som han kunne komme til Askerød 
og tale om. Vi vil meget gerne have besøg af ham. CB har sendt mail til Povl Markussen. 
 
Konklusion: 
Foredrag med Povl Markussen fra AVC. Miljøudvalget tager stilling til emne, dato og tidspunkt 
 
9. Kommissorium for Miljøudvalget (AF): 
 
Opfølgning: 
CB har tilføjet punkter ifølge kommissoriet. 
 

1. Miljøudvalget arbejder på at forbedre vores fællesarealer og nedbringe Askerøds 
miljøbelastning. Det betyder blandt andet, at miljøudvalget arbejder med biodiversitet, 
affaldshåndtering, energiforbrug, ressourceforbrug, udemiljø, vedligeholdelse af legepladser 
mv.  

2. Udvalget er et forslagsstillende organ. Det kan også lave oplysende arbejde gennem 
hjemmesiden, Askerød Tidende, opslag i opgangene mv.  

3. Udvalget udarbejder sammen med ejendomskontoret plejeplanen, inden den godkendes, og 
derfra evalueres/revideres hvert år på beboerbudgetmødet.  

4. Udvalget kommer med forslag til vedligeholdelsesplaner og langtidsplanlægning.  
5. Udvalget kommer med forslag til afdelingsbestyrelsen, hvis de har forslag der kræver et 

budget at udføre. 
 
Konklusion: 
Miljøudvalget er rundt om alle punkterne. 
 



 
10. Ny skiltning ved indkørsel til Godsvej – når man kører til højre (parkeringsskilt)  
Hvordan skal skiltningen forstås? Det er kommunen, som har sat skiltet op 
 
Opfølgning: 
Efter beboermødet onsdag den 21. september kan der arbejdes på, at Askerød måske 
kan overtage adgangsvejene fra Greve kommune. Punktet skal flyttes til Aktionslisten. 
 
Opfølgning: 
Det ligger hos Afdelingsbestyrelsen at arbejde på en evt. overtagelse af adgangsvejene i Askerød fra 
Greve kommune. Punktet skal flyttes til Aktionslisten. 
 
Konklusion: 
Punktet fjernes. Det ligger hos Afdelingsbestyrelsen 
 
11. Plejeplanen / råderet  
 
Plejeplanen skal opdateres og rettes til. 
 
Konklusion: 
Status i januar. Miljøudvalget vil gå i gang med plejeplanen i februar og der vil blive taget 1 afsnit til 
hvert møde i 2023, så det på et tidspunkt kan blive godkendt på beboermødet. 
 
12. Askerød Tidende / www.askeroed.dk 
 
Opfølgning: 
Kan man undersøge, hvor mange som går ind på hjemmesiden. CB følger op på det 
 
 
13. Mikrokløver 
 
TP vil fortælle os om mikrokløver på et møde. 
 
Opfølgning: 

MIKROKLØVER – LILLE, NØJSOM OG FULD AF FORDELE 
Mikrokløver skal ikke forveksles med den store bredbladede kløver, der af mange opfattes som 
ukrudt, når den gror i græsplæner. Mikrokløver er derimod en lille, nøjsom plante sprængfyldt af 
fordele.  
Spar gødningen 
Mikrokløver er f.eks. i stand til at fange kvælstof fra luften (op til 120 kg/N/ha/år). Dette kvælstof 
bruges til at gøde det omkringliggende græs. Driftserfaringer viser, at en almindelig boldbane med 
mikrokløver kan nøjes med 2 kvælstoftildelinger á 25 kg kvælstof pr. ha i starten af vækstsæsonen. 
Herefter overtager mikrokløveren banens kvælstofforsyning. På denne måde spares årligt ca. 50 kg 
kvælstof pr. hektar. Derudover kommer en besparelse på selve gødningsudbringningen på op til 
2.400 kr. pr. ha. 
Klimagevinst 
Klimagevinsten ved at bruge mikrokløver er også væsentlig. Den årlige besparelse på 50 kg kvælstof 
pr. ha svarer nemlig til 185 kg af drivhusgassen CO2. En kommune med f.eks. 100 boldbaner vil årligt 
kunne spare over 18 tons CO2. 
Lukker af for ukrudt 
Mikrokløver blander sig hurtigt med græsset og skaber et tæt græstæppe, hvor ukrudtet ikke får så 
nemt fat. Derfor er den god til udsåning på områder, hvor det er forbudt at bekæmpe ukrudt. Samlet 
set er der en lang række fordele ved at bruge mikrokløver. Du kan få den i ren form til etablering i 
eksisterende græs eller i blandingen Masterline Micro, som er god til nysåning. Det er bedst at så 
mikrokløver i foråret og indtil 15. august.  

http://www.askeroed.dk/
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/graesfroe/find-din-graesblanding/prodana/graesfroe/have-og-park/masterline-micro-403ml1014c1


 
14. Punkter til næste møde: 
 
 
15. Eventuelt: 
 
 
Menuen i café Ask onsdag den 12. december: 
 
Juleplatte 
 
   

Næste møde: 
 
Onsdag den 11. januar kl. 17.30 i Café Ask.  
Menu: 
Gryderet m/svin og kål, gulerødder, kartofler.   
Pæretærte m/ frangipane      
  

 
Miljøudvalgets møder vil blive afholdt den 2. onsdag i måneden.  
 
Møder i 2023: 
 
Onsdag den 8. februar 
 
Onsdag den 8. marts 
 
Onsdag den 12. april 
 
Onsdag den 10. maj 
 
Onsdag den 14. juni 
 
Sommerferie i juli måned 
 
Onsdag den 9. august 
 
Onsdag den 13. september 
 
Onsdag den 11. oktober 
 
Onsdag den 8. november 
 
Onsdag den 13. december 
 


