
Miljøudvalget                                      Oktober 2022 
 

Miljøudvalgsmøde d. 19. oktober 2022 kl. 17.30 i Cafe Ask. 
 

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

Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden  
     Dagsorden blev godkendt 
 
2.  Godkendelse af referat 
     Referat blev godkendt 
 
3.  Aktionslisten 
     Gennemgang af listen. Ingen nye punkter tilføjet. 
 
4.  Punkter til Ejendomskontoret. 
     Vi følger løbende op på listen, når der er blevet registeret ting af Miljøudvalget. 
 
     Konklusion: 
     Gennemgang af punkterne og SP svarede på spørgsmål. Forklaring fra SP, hvad Miljøudvalget           
     skal tage sig af. 
 
5.  VA´s verdensmålsudvalg (repræsentanter for Askerød: CB og Gitte Hansen) 
     CB orienterer om mødet. 
 
     Konklusion: 
     CB skaffer materiale om Nordea-fonden. 

 
6. En lille tur i Askerød inden vi startede mødet i august: 
 
Opfølgning: 
CB har sendt mail til SPA. Vi gennemgik billederne på mødet og CB skriver igen til Susanne, 
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. Punkt til Aktionslisten. 
 
Konklusion: 
Vi følger op på punktet. 
 



7. 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. 
 
Konklusion: 
CB skriver til Catrine og hører, hvornår vi evt. kan regne med en tilbagemelding. 
 
Opfølgning: 
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. 
 
Konklusion: 
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. 
 
 
8. Kommissorium for Miljøudvalget (AF): 
 
Konklusion: 
CB tilføjer punkter ifølge kommissoriet til dagsorden onsdag den 16. november. 
 
 
9. 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. 
 
Konklusion: 
Det ligger hos Afdelingsbestyrelsen at arbejde på en evt. overtagelse af adgangsvejene i Askerød fra 
Greve kommune. 
 
10. Eventuelt: 
 
 
Punkter til næste møde: 
 
Plejeplan / råderet skal løbende være på dagsorden (og sender rundt til udvalget) 
Punkt med AT / hjemmesiden på dagsorden 
Punkter til dagsorden ifølge kommissoriet. 
Mikrokløver (ved TP) 
 
 
Menuen i café Ask onsdag den 19. oktober er: 
 
Græsk farsbrød m/græsk salat, tzatziki og bådkartofler                                                                            
Skaller m/vaniljecreme og bær.     
               
Næste møde: 

Onsdag den 9. november kl. 17.30 i Café Ask. Mødet blev flyttet til onsdag den 16. november. 



 
Miljøudvalgets møder vil blive afholdt den 2. onsdag i måneden.  
 
Resten af 2022: 

Onsdag den 14. december  


