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DAGSORDEN/REFERAT FOR STORMØDE 
 

Tilstede: 2A, 2B-(Fuldmagt til Peter),2D,2G,4A,6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H,6K. 

 
 

1. Valg af dirigent. PETER 

2. Valg af referent. Ole, referatet står med rødt. 

3. Ny Havemand eller… Kurt er gået på pension og vi skal finde en ny havemand eller muligvis en 

anden løsning på opgaven. 

Anne og Tommy vil gerne være med til holde hjørnet ud mod vejen. Anne foreslår at vi også 

planter bunddække, så det også reducerer arbejdsindsatsen. 

Snerydningen beslutter vi at betale os fra, Birgitte Bendix kender en som måske kan klare det, 

og hun melder tilbage til bestyrelsen. 

4. Orientering om hjemmeside, Ny hjemmeside på vej. Peter og Tobias orienterer. 

Tobias præsenterer den nye hjemmeside. Hjemmesiden kommer til at erstatte den gamle. Når 

hjemmesiden lanceres rigtigt, kommer den til at hedde det samme: Askebakken.dk. Tobias vil 

gerne have kommentarer både til billeder og tekst. Han sender et foreløbigt link ud, som man 

kan kikke igennem, og kommenterer på. 

5. Status på renovering af badeværelser i A-husene og fælleshuset. 

Status for renoveringen er nu, at vi fokuserer på brusenicherne, vi venter på et nyt overslag fra 

MTS. Hvis der er enkelte der vil have lavet mere, så er det ok, og foreningen bidrager stadig med 

65000,- pr hus. 

6. Nyt medlem af husgruppen, Peter ønsker at trække sig ud af husgruppen og der skal findes et 

nyt medlem eller vi skal overlade opgaven til Prodomus. 

Vi beslutter at den administrative del overgår til Prodomus, det koster 8000 pr handel, som skal 

betales af sælger. 

Pia og Birgitte B. og Ole melder sig til den anden del af opgaven som omhandler at vise rundt, og 

have kontakt til mulige købere mm. 

7. Opgaveliste ajourført Opgavelisten er ajourført og ophængt i Fælleshuset. Den er ajourført. 
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8. Tagvinduer -endeligt tilbud? Orientering om udskiftningen af Velux-tagvinduer. 

Tilbuddet er steget med 12000, til en samlet pris på 148000 kr. alt inklusiv. For 13 vinduer. 

Da det er vedtaget på en tidligere generalforsamling, er dette blot en orientering 

om at arbejdet sættes i gang. Dog først efter sommerferien når håndværkeren 

har tid. 

9. Oprettelse af interesseliste i stedet for venteliste. 

Helle og Rene har stillet forslag om at lave en interesseliste, i stedet for ventelisten. 

Efter en god debat, kom vi frem til at vi sammen med ventelisten, skulle prøve at formulerer 

nogle objektive kriterier i forhold til den aktuelle beboersammensætning, således at størst mulig 

diversitet i Askebakken opnås. Eksempler på nogle objektive kriterier kunne være: Alder. Par og 

eller familier frem for enlige. 

Der nedsættes en gruppe som kikker på problematikken bestående af Helle, Rene, Tobias og 

Birgitte B. 

10. Ny trailer? Vi køber en ny- og skrotter den gamle som er udtjent. 
11. Evt.  
 

Vi indkøber en ny kompressor, til værkstedet. 

Ulla har opretter en ny konto i hendes eget navn til madkontoen, samtidig har hun skrevet i 

hendes testamente, at Askebakken arver den pågældende konto. 

Kirsten gennemgår affald sorteringen. Hvis man har storskrald, kan det 

stilles i Kælderen, indtil næste arbejdslørdag. Haveaffald kan puttes i den ældste trailer, som 

bliver tømt når den er fuld. 

Birgitte og Birgitte fremlægger et nyt forslag om et nyt uderum for alle i Askebakken. Se den 

rundsendte video, og rund delte beskrivelse i fælleshuset. Der nedsættes en arbejdsgruppe som 

arbejder videre med ideen, bestående af Birgitte, Birgitte og Berit. 
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DAGSORDEN/REFERAT FOR EKSTRAORDINÆRT STORMØDE  

Tilstede: 2B, 2D, 2G, 4A, 6A, 6C, 6E, 6F, 6G, 6H, 6K  
 

1. Isolering af rør i forbindelse med den vedtagne udskiftning af varmemålere: Flere har tilkendegivet, at man 
ønsker isolering af varmerør. Det betyder, at der isoleres, som retningslinjerne er for nybyggeri.  
 
Vedtaget, at alle huse får isoleret rør omkring varmemålere: Foreningen betaler isoleringen: 18x500.-kr  
2. Nørhalne VVS går i gang med arbejdet med udskiftning af varmemålere mandag den 31. maj, og regner med 
3-4 huse per dag, fra nr 2 huse til nr 6 huse.  
 
Linda koordinerer med VVS-folkene: DER SKAL AFLEVERES NØGLE TIL HUSENE TIL LINDA SENEST MANDAG 
MORGEN.  
Linda giver besked dagen før, VVS-folkene går i gang i de enkelte huse.  
 

 

Evt: Affaldscontainerne til restaffald er tit overfyldte og lugter. Fyld ikke mere i første container, end man kan 

lukke låget helt. Man skal sørge for at sortere affald, sådan at pap kommer i papcontainere, plastik i 

plastikcontainere, haveaffald på genbrugspladsen eller på den gamle trailer. Hvis glascontaineren er fyldt, så 

tag flaskerne med hjem/i Nettos container. Peter vurderer, om der skal opstilles en ekstra glascontainer for at 

dække behovet. 


