
Miljøudvalget                                      Januar 2023 
 

Miljøudvalgsmøde d. 11. januar 2023 kl. 17.30 i Cafe Ask. 
 

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

Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden  
     Dagsorden blev godkendt 
 
      
2.  Godkendelse af referat 
     Referatet blev godkendt 
 
3.  Aktionslisten 
     Den blev gennemgået og taget til efterretning 
      
4.  Punkter til Ejendomskontoret. 
     Den blev gennemgået og taget til efterretning 
 
5.  Valg af ny formand til Miljøudvalget 
     Udsat til næste møde – prøver at tænke ud af boksen og evt. finde på en anden 
     konstellation 
 
      
6.  Nordea Fonden – puljen ”Liv i det lokale” 
 
Konklusion: 
CB følger op på det i Verdensmålsudvalget og VA bestyrelsen. Vi tager det op på mødet i februar. 
 

 
7. Idéer til biodiversitet på Askerød´s udearealer. Brug af startpakke fra Opland 
Miljøudvalget har modtaget startpakke og vil bruge den i forbindelse med plejeplanen.  
 
 



Konklusion: 
CB har udfyldt evalueringsskemaet fra Opland, sender det på mail til udvalget og vi tager det op på 
mødet i februar. 
CB taler med Mads fra Bo-Vest ang. vores forventninger til startpakken. 
 
8. Albertslund Verdensmål Center (AVC): 
Foredrag med Povl Markussen fra AVC. 
Miljøudvalget tager stilling til emne, dato og tidspunkt 
 
Konklusion: 
CB skriver til Povl og hører, om han kan komme på besøg hos til mødet i Miljøudvalget onsdag den 
12. april. 
 
Miljøudvalget er tilmeldt til Nyhedsbrev hos AVC.  
 
 
9. Plejeplanen / råderet  
Plejeplanen skal opdateres løbende. Miljøudvalget tager et afsnit ved hvert møde. 
 
Konklusion: 
SP fremlagde første del af gennemarbejdet materiale omkring græs i plejeplanen. 
Ejendomskontorets Green Team har haft møde og de har alle budt ind med en masse gode ideer. 
Green Team vil løbende have møder, så de sammen med Miljøudvalget vil bidrage til planlægningen 
af vores udearealer. 
 
 
10. Askerød Tidende / www.askeroed.dk 
 
 
11. Mikrokløver 
TP fortsætter løbende sin fortælling om mikrokløver. 
 
 
12. Punkter til næste møde: 
 
 
13. Eventuelt: 
 
 
Menuen i café Ask onsdag den 11. januar 
Gryderet m/svin og kål, gulerødder, kartofler.   
Pæretærte m/ frangipane 
 
   

Næste møde: 
Onsdag den 8. februar kl. 17.30 i Café Ask.  
 
 
Miljøudvalgets møder vil blive afholdt den 2. onsdag i måneden.  
 
Møder i 2023: 
 
Onsdag den 8. marts 
 
Onsdag den 12. april 
 
Onsdag den 10. maj 

http://www.askeroed.dk/


 
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 
 


