
AFDELING 11 – ASKERØD          Juni 2019  

  

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. 

Deltagere:  

Jørgen Fahlgren (JF), Charlotte Birkved (CB), Mustafa Günes (MG), Keki Patell (KP) Preben Blankholm (PB)  

Tommy Jørgensen (TJO) og Maria Gad (MGA) 

Afbud:  Gitte Hansen 

Dagsorden 

0. Gæster: Driftschef Dennis Malm orienterede om problematikken omkring finansiering til de 

forskellige projekter.  Mht. pilotprojektet skal der lægges en strategi og Greve kommune skal have 

en ansøgning med et budget. Konklusion er at vi laver et forslag til beboermødet i september med 

budget. Jan Seifert som også deltog på mødet udarbejder disse. I første omgang er det Tage og de 

andre projekter vi går efter. Beboerne skal have en ordentlig forklaring om hvorfor køkken projektet 

bliver udsat, Dennis vil lave et oplæg.  Dennis spørger bestyrelsen mht. ny ejendomsleder og der var 

enighed om at tage emnet op igen efter sommerferien.  

 

1. Godkendelse af dagsorden: OK 

 

2. Godkendelse af referat: OK 

 

3. Orientering fra driften:  
.   Asfaltering på Krathuset p-pladser Vi holder stadig kr. 50.000,- tilbage idet de var her den 29/5 
men kørte igen med beskeden at de ville vende tilbage 
.   Rengøring Status quo. 
.   Borde/Bænke sæt til Askerød 4-5 sæt bestilles  
.   Pilot projekt Jan Seifert orienterede se punkt 0 
.   Med hjælp fra kommunen er der fundet en tilladelse fra 2010 som tilkendegiver at Greve kommune   
har overdraget p-pladsen ved Digehuset, langs Godsvej for kr.0,-. 

 

 
 
 
 
 
 

4. Råbalance Konto 1166200 samt konto 1165800 er vi OBS på. 
 

5. Opfølgning på aktionsliste (Se vedhæftede) Charlotte får et nyt kursus i hjemmeside opsætning 

 



 

6. Beboerhenvendelser: Ingen henvendelser. 

 

7. Orientering fra formand og næstformand Jørgen er blevet medlem af repræsentantskabet i anden 
kreds (højeste myndighed i BL) Charlotte blev opfordret til at opstille som suppleant af 
antenneforeningen af 1986. Charlotte blev valgt som 2.suppleant med over 10.000 stemmer 

 

 

8. Den sociale helhedsplan Greve Nord projektet er forlænget 2 år mere.  
 

9. Aktiviteter 
 

 AT Deadline 15.juli 

 Café: Lille prisjustering 

 Aktivbestyrelsen  

 Miljøudvalg  

 

10. Evt. Tavshedserklæringen kommer med til mødet den 14.aug som skal underskrives af hele 

bestyrelsen. 

 

 

Næste møde: den 14. august 2019 

 


