
Miljøudvalget                                      August 2022 
 

Miljøudvalgsmøde d. 10. august 2022 kl. 17.30 i Cafe Ask. 
 

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

Referat 
 

0. En lille tur i Askerød inden vi starter mødet: 
 
Der er kommet en henvendelse fra en beboer ang. fældning af træer nær terrasse. Se bilag 1. 
EB har været ud og tage billeder i Askerød, så det kigger vi også på. Se bilag 2 
SP har sendt mail om beplantning mellem egetræerne ved Ejendomskontoret Se bilag 3 
 
Konklusion: 
Bilag 1: 
CB skriver til Maria på Ejendomskontoret, så beboeren kan få svar på sin forespørgsel. 
Bilag 2: 
Efter at vi har været en markvandring og registreret ting, skal der følges op på det 
af Ejendomskontoret. CB laver en liste, som vi i Miljøudvalget gennemgår og derefter  
sendes til Ejendomskontoret 
Bilag 3: 
Miljøudvalget har kigget på området og CB giver Ejendomskontoret besked. 
 
 
1. Biodiversiteten:  
 
Startpakken for biodiversitet er sendt til Mads i Bo-Vest og vi venter på tilbagemelding. 
Når vi får rapporten fra Habitas, sendes den til afdelingsbestyrelsen. 
 
Konklusion: 
CB skriver til Mads ang. behandlingstiden på rapporten. 
 
Forslag om at besøge Verdensmål Centret. CB kontakter Poul om muligheden for besøg. 
 
 
 
 
 
 



 
2. Skraldespande:  
 
Skraldespanden, der er blevet efterlyst, er blevet flyttet. Der bliver kigget på, om der skal opsættes 
flere. 
 
Opfølgning: 
- Vi går på et senere tidspunkt en tur for at tegne nuværende skraldespande ind på et kort over 
Askerød. Dato findes? 
 - Derfra kan yderligere skraldespande foreslås.  
-  Punktet flyttes til aktionslisten. 
 
Konklusion: 
CB og EB tager turen rundt i Askerød og tegner de nuværende skraldespande ind på et kort over  
Askerød. 
 
 
3. Kommissorium for Miljøudvalget (Andrea): 
 
Andrea laver udkast til nyt, og vi sammenholder med det eksisterende. Samt kommer med rettelser. 
 
Opfølgning: 
 - Andrea indfører udvalgets rettelser:  
- ”Observatør” ændres til ”repræsentant”  
- ”Ressourcebrug” indføres på listen af emnet, som udvalget arbejder med  
- Det understreges, at udvalget arbejdet med ”vedligeholdelse af legepladser”, og dermed ikke 
nyopsætninger - En generel korrekturlæsning.  
- Kommissoriet gennemgås en sidste gang på mødet i august, og derfra tages det op til godkendelse 
på beboermødet i september. 
 
Konklusion: 
AF har indført rettelser, det blev godkendt på mødet og AF laver forslaget klar til beboermødet. 
 
 
4. Vedrørende Rikke Hvelplunds tilbagemelding på vores kritik af ind-/udkørselsforhold ved 
Godsvej! 
 
Der er også problemer ved grøftehuset. Hvor der bliver parkeret næsten ude i indkørslen. 
Susanne og Anette laver optagelse til efteråret. 
 
Opfølgning: 
 - Annette har lavet optagelsen:  
- Thomas hjælper med at få videoen ud af telefonen.  
- Annette og Finn laver en modoptagelse ved Gersagerparken for at vise, hvordan forholdene er der.  
- Begge videoer sendes til Trafiksikkerhedsrådet.  
- Punktet flyttes til aktionslisten. 
 
 
5. Hovedrengøring af trapperne: 
 
Opfølgning: 
Der skal være gennemgang med rengøringen. 
- Punktet flyttes til aktionslisten. 
 
 
 



6. ”Et praj app” 
Giv et praj app bør downloades. CB vil blive lægge info på hjemmesiden www.askeroed.dk 
 
Opfølgning; 
CB har set på hvilke kommentarer, appen får. Og der er mange, som skriver, at appen ikke fungerer 
ordentligt. Hvad siger Miljøudvalget, skal vi lægge den på hjemmesiden og se, hvad der sker? 
 
Konklusion: 
CB laver en vejledning i brugen af ”Et praj app” og lægger det på hjemmesiden og AT oktober 
 
 
7. Eventuelt: 
 
 
 
Menuen i café Ask onsdag den 10. august er: 
 
Orientalsk wokret m/oksekød & grønt, kartofler & sky sauce, agurkesalat m/dild   
Cremet jordskokke suppe.                             
 
 
Næste møde: 

Onsdag den 7. september kl. 17.30 i Café Ask 

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

Onsdag den 12. oktober  

Onsdag den 9. november 

Onsdag den 14. december 

 

   

 

   

http://www.askeroed.dk/

