
 

REFERAT FRA BEBOERMØDE 
Onsdag den 16. september 2015 kl. 19.00 i Stamhuset, Digehuset 9, Greve 

AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD Referat 
 
 

Budgetbeboermøde 
onsdag den 16. september 2015 kl. 19.00 

i Stamhuset i Greve 
Dagsorden: 
 

Der er 21 husstande repræsenteret. 
 
Formanden, Jørgen Fahlgren, bød velkommen og præsenterede gæsterne: fra Politiet Kasper Nielsen, 
lokalbetjent, Per Kragh, leder af forebyggende arbejde, Flemming von Wowern, driftkonsulent Bo-Vest, 
Henning Bjerre, VA's bestyrelse, Ali Laroub, kommende ejendomsleder i Askerød. Derefter blev der 
holdt 1 minuts stilhed til ære for Birgit Patell 
Der er 21 husstande repræsenteret. 
 
 

1. Valg af dirigent 
 

Formanden foreslog Henning Bjerre, der blev valgt. Dirigenten konstaterede at mødet var 
lovligt og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt. 
 

2. Valg af referenter 
Charlotte Birkved og Susanne Kristensson blev foreslået og valgt. 
 
 

3. Godkendelse af den udsendte dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

4. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev godkendt. 
 
 

5. Valg af stemmeudvalg 
Maria Bergamo, Edel Larsen og Connie Skovbro blev foreslået og valgt. 
 
 

6. Godkendelse af Budget 2016, herunder 
- Bemyndigelser til afdelingsbestyrelsen på konto 119, hvis der er ubrugte midler 
- Bemyndigelser til Aktivbestyrelsen på konto 119, hvis der er ubrugte midler 
 
 
Flemming fremlagde og forklarede budget 2016. En beboer spurgte til konto 203. Flemming 
svarede at pengene kom fra Landsbyggefonden. 
 
 
Herefter blev budget 2016 samt bemyndigelser til Afdelingsbestyrelsen og Aktivbestyrelsen 
på konto 119 sat til afstemning. Budget 2016 samt bemyndigelser blev godkendt. 
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7. Orientering fra afdelingsbestyrelsen 
Jørgen Fahlgren orienterede om Askerøds 40 års fødselsdag og om hærværket på  
parkeringspladsen ved Stamhuset samt ved Billard klubben, hvor videoovervågnings masten 
blev væltet. Jørgen Fahlgren sagde, at det var et problem at Askerød får for lidt 
opmærksomhed fra Politiets side. Der blev orienteret om ansøgning om en klub i Askerød for 
unge mænd. 
 
En beboer spurgte til Greve Nord Projektet og om focusgrupperne vedr. området ved 
parkeringspladsen ved Stamhuset. Jørgen Fahlgren svarede at det lå hos arkitekterne. Per 
Kragh fra politiet forklarede om omorganisering i politiet og sagde at politiet var hårdt 
presset for tiden, men han syntes at det gik meget bedre i Askerød. Per Kragh fortalte at de 
var i god dialog med de unge. Der gøres fra politiets side meget for at være mere synlige. 
En beboer roste politiets arbejde. 
 

8. Askerødprisen 
Charlotte Tew fra Aktivbestyrelsen overrakte Askerødprisen til Mustafa Günes fra 
afdelingsbestyrelsen og roste ham for hans store arbejde for Askerød. 
 

9. Indkomne forslag: 
A. Forslag om renovering af området ved adgangskontrol 
Der var ingen indvendinger, forslaget blev godkendt. 
 

10. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat 
Charlotte Birkved oplæste beslutningsreferatet. Dette blev godkendt. 
 

11. Eventuelt 
Jørgen Fahlgren orienterede om projektet vedr. opgangslys. 
Møde slut kl. 20.15. 
 
 
 
Dirigent, Henning Bjerre     Referent, Susanne Kristensson 


