
Miljøudvalget                                      Marts 2023 
 

 
Miljøudvalgsmøde d. 8. marts 2023 kl. 17.30 i Cafe Ask. 

Spisning i Café Ask og møde i konferencelokalet. 
 

 
Deltagere:  
 
Fra Ejendomskontoret: 
 
Deltagere: 
Eva Birkved /EB), Maria Bergamo-Giorgi (MG), Annette Hegner (AH, Preben Blankholm (PB), 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 – Punkt 12a Beboerhenvendelser blev tilføjet. 
 
2.  Godkendelse af referat 
     Referat blev godkendt 
      
3.  Aktionslisten 
     Der blev tilføjet et nyt punkt ”Lille markvandring” med flere specielle emner: 

1)   Den store plads ved Grøftehuset 5 – hvordan kan vi gøre området spændende. 
2)   Selvlagte flisestier i Askerød 
3)   Generel gennemgang af molokker i Askerød – belægning og placering 

      
4.  Punkter til Ejendomskontoret. 
     Taget til efterretning. 
 
5.  Valg af ny formand til Miljøudvalget 
     Udsat til efter beboermødet onsdag den 22. marts. 
          
6.  Nordea Fonden – puljen ”Liv i det lokale” 
          
     Der kan søges 11 gange om året. Vi har talt om, at vi kunne søge til et projekt på den store 
     plads mellem Agerhuset 5 og Agerhuset 7. CB laver to oplæg. Det bliver først til mødet i april. 
 
   Opfølgning:  
   CB laver 2 oplæg til pladsen til mødet i april og Miljøudvalget arbejder videre på projektet. 
  
 

 



7. Idéer til biodiversitet på Askerød´s udearealer. Brug af startpakke fra Opland 
     
    Evalueringsskema er sendt til Opland. Hvad vil vi bruge til rapporten til – hvor sætter vi ind? 
 
    Opfølgning: 
     Miljøudvalget bruger Oplands rapport til at lave en plan over, i hvilken rækkefølge vi skal  
     udvikle områderne i Askerød i forhold til biodiversitet og det sociale liv. 
     På turen rundt i Askerød den 3. oktober kom udendørsingeniøren fra Opland også med en masse    
     gode ideer, som ikke vil kræve en masse arbejde og koste mange penge. Det vil være et af de  
     første tiltag, som vi vil prøve at sætte ind med. 
          
8. Albertslund Verdensmål Center (AVC): 
     
    CB har skrevet til Povl fra AVC om besøg i Askerød onsdag den 12. april kl. 16.00 
    Markvandring – affaldssortering.    
 
    Opfølgning: 
    CB kontakter Povl (AVC) og hører, om han kan komme med nogle datoer, som passer i hans   
    Kalender. 
     
    Miljøudvalget er tilmeldt til Nyhedsbrev hos AVC.  
 
9. Plejeplanen / råderet  
    Plejeplanen skal med på beboermødet onsdag den 22. marts. 
 
   Opfølgning: 
    Miljøudvalget har godkendt plejeplanens brochure med nogle få rettelser 
 
10.Kommissiorum 
     CB har et forslag til en rettelse i kommissoriet, som kan komme med på beboermødet.     
 
     Opfølgning: 
     Miljøudvalget har godkendt rettelsen.  
 
11. Plakater 
      CB har lavet en hverveplakat, som er i AT, på hjemmesiden og i opgangene. 
      CB laver en plakat om petanquebane – ønsker beboerne det. På mødet i april. 
 
      Opfølgning: 
      AH har sendt forslag om petanquebane til beboermødet. CB laver derfor ikke en plakat til mødet 
      i april. 
 
12. Ideer til udflugtssteder 
      Hyldespjældet (Formand: Vinie fra VA-bestyrelsen) 
      4Række (Formand: Astrid fra VA-bestyrelsen) 
      ØsterGro 
      Superkilen - Nørrebro   
 
     Opfølgning:     
     Ideer til evt. udflugter med Miljøudvalget i aftale med Hyldespjældet eller 4Række. 
     Turen til Superkilen kunne være en inspirationstur i selskab med Afdelingsbestyrelsen. 
 
12a.Beboerhenvendelse 
       En beboer har henvendt sig ang. fældning af et stort træ. Miljøudvalget har taget det til     
       efterretning og vil tage ud og kigge på træet og vende tilbage med en beslutning. 
       



       
13. Askerød Tidende / www.askeroed.dk 
 
     Opfølgning:     
     Hverveplakat er sat i AT marts og på hjemmesiden. 
       
14. Mikrokløver 
      TP fortsætter løbende sin fortælling om mikrokløver  
 
15. Punkter til næste møde: 
      1)   Har vi en træplan? (bliver der plantet et træ, når der fældes et træ) 
      
      2)   Kommer der flere elscootere? Skal vi kigge på udvidelse af barnevognsrummet igen? 
    
16. Eventuelt: 
 
 
 
Menuen i café Ask onsdag den 8. marts 
     Kyllingewok m/ris      
     Vafler m/syltetøj og flødeskum 
   

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

http://www.askeroed.dk/

