
Miljøudvalgsmøde d. 12. maj 2022 kl. 17.30 i Cafe Ask. 
 
 

Dagsorden 
 
Deltagere: 
 
Eva 
Maria 
Inge 
Annette 
Thomas 
Andrea 
Preben 
Claus 
Charlotte 
 
Fra 
Ejendomskontoret: 
Susanne  
 
Fra 
Afdelingsbestyrelsen: 
2. suppleant Sebastian 
 
Afbud:  
Finn 
                                           .                   
Referent:  
Thomas 
 

Referat 
 
Eva startede mødet med at fortælle, at Keki har valgt at trække sig. 
Vi siger stor tak til Keki for hans store engagement gennem årene. 
Både i afdelingsbestyrelsen og i miljøudvalget. 

 
Ny formand til Miljøudvalget: 
 
Da jeg synes, jeg har aftjent min værnepligt som mangeårigt medlem af og ligeså formand 
for Miljøudvalget, vil jeg gerne bede alle om, at overveje, om DU har lyst til at overtage 
posten eller pege på en, du synes kunne være et kvalificeret bud på en ny formand! 
 
Jeg fortsætter selvfølgelig som menigt medlem af Miljøudvalget 
 
Vi takker Eva for hendes store arbejde som formand gennem mange år. 
 
Charlotte Birkved blev valgt enstemmigt til ny formand. 
 
 
 



1. Biodiversiteten: 
 
PÅ sidste møde var der stemning for, at området ved Multibanen er et sted, som vi synes 
trænger til en kærlig hånd og et professionelt forslag med en planløsning, der vil gøre det 
til et mere spændende sted, som samtidig honorerer kravet om biodiversitet 
 
Er der nyt fra Mads Gaugain fra Bo-Vest vedr. donationen? (Charlotte Birkved)  
 
Gennemgang af ansøgningsprocessen. Der er udsendt vejledning. 
 
Træer, der var blevet for store, er blevet fældet, samt et kirsebærtræ. 
Der er afsat penge til plantning af nye. Når vi fælder et træ, planter vi et nyt. 
Afdelingsbestyrelsen har talt om at fælde æbletræer fra rande af multibanen og plante 
dem andensteds. 
 
Udfyldning af ansøgning til startpakken for biodiversitet i forbindelse med VA´s 75 års 
jubilæum: Andrea og Charlotte kommer med et konkret forslag til næste møde. 
 
Forslag om at besøge Verdensmål Centret. Vi kigger mere på det ved et senere møde 
 
2.  Skraldespande:  
 
Der mangler stadig nogle skraldespande rundt om i bebyggelsen 
/ evt. i en større udgave!  
Bl.a. på p-pladsen ved Administrationen!  
 
Skraldespanden, der er blevet efterlyst, er blevet flyttet. Der bliver kigget på, om der skal 
opsættes flere. 
 
3. Kommissorium for Miljøudvalget (Andrea): 
 
Andrea laver udkast til nyt og vi sammenholder med det eksisterende. Samt kommer med 
rettelser. 
 
4. Vedrørende Rikke Hvelplunds tilbagemelding på vores kritik af ind-
/udkørselsforhold ved Godsvej! 
 
Er der nyt fra Finn vedrørende videooptagelse på Godsvej, for at dokumentere vores klage 
over dårlig mulighed for at spotte indkørslen i rimelig tid, når det er mørkt? 
 
Finn fraværende. 
 
Der er også problemer ved grøftehuset. Hvor der bliver parkeret næsten ude i indkørslen. 
 
Susanne og Anette laver optagelse til efteråret. 
 
 
5.  Hvordan er situationen vedrørende tilstanden af befæstningerne af 
inddækningsplader på altanerne? 
Susanne fortæller de er i fuld sving. 
 
 



6.  Opslag af regler for haver og altaner:  
 
Ved opslag i opgangene om bl.a. ovenstående og andet ville det være dejligt, ikke at 
skulle bruge lup!! 
 
Det var en teaser, så folk selv gik hjem og læste dem. 
 
7. Miljøudvalget har tidligere foreslået administrationen, at der plantes samme type 
egetræer lig med dem, Greve kommune har plantet langs indkørsel fra Godsvej til 
administrationen vis a vis Bilka for at skabe en ensartethed i indtrykket! 
 
Administrationen har forespurgt kommunen og bifalder, men er der nyt fra Greve 
kommune? 
 
Kommunen har reageret og fortalt hvad de hedder. 
Der vil blive plantet tilsvarende. 
 
 
8. Eventuelt: 
 
Havelåger er i meget dårlig stand. Der er lagt penge af til 100 om året. 
 
25/6 er VA´s 75 års jubilæumsdag. VA´s afdelinger er blevet opfordret til at åbne op for  
gæster og vise deres bebyggelse frem i dagens anledning.  
 
Det bliver i et tildelt tidsrum og VA betaler for den forplejning, som afdelingen vil tilbyde  
gæsterne. 
 
Der kigges på, hvad vi kan vise frem i Askerød og CB finder ud af evt. tidsrum for 
arrangementet. 
 
Sten ved gennemgang Digehuset. Susanne kikker på det. 
 
Formanden laver og printer dagsorden. 
 
Renovering af fliser og lamper osv. Efter tagrenoveringen starter nu. 
 
Hvornår kommer der hovedrengøring af trapperne? Der skal være gennemgang med 
rengøringen. 
 
Vi starter næste møde med markvandring. (Området ved multibanen har særlig interesse) 
 
Giv et praj app bør downloades. Der vil blive lagt info på hjemmesiden www.askeroed.dk 
 
Næste møde: 
 
Onsdag den 8. juni 
 
Fremover vil Miljøudvalgets møder blive afholdt den 2. onsdag i måneden. 


