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REFERAT FOR STORMØDE 

Til stede: 2A, 2B, 2D, 2G, 4A, 6A, 6F, 6G, 6H, 6K 

1. Valg af dirigent: Tobias 

2. Valg af referent: Kirsten 

3. Status på hussalg: Birgitte gennemgår ansøgere og valg af personer til fællesspisning. Husgruppen har hængt 

alle de tilsendte ansøgninger op i fælleshuset, så de er læst inden mødet. 

13 fremvisninger. Positive tilbagemeldinger fra de besøgende og fra Askebakkerne. 7 ansøgere.  

Punkter til senere evaluering: Fast deadline – demografi i opslaget – erfaringer for fællesskaber – foto 

10 stemmer for samme ansøger som nr 1.  9 stemmer for ansøger som nr 2. 

Ansøger nr 1 får besked nu, og ansøger nr 2 får også besked nu, og en invitation til fællesspisning. 

Der er to mulige ansøgere til fremleje af 2B.  

4. En fælles energiattest gældende for 10 år – 9.542 kr vedtaget.  

5. Forslag om hynder til stole i fælleshuset: Der indkøbes 10 af blandede farver af Berit. 

6. Forslag om indkøb af ny opvaskemaskine og evt. salg af nuværende. Forslaget er begrundet i behov for 

maskine med større og bedre kapacitet. Helle indhenter tilbud på Miele maskine. 

7. Status på madkassen. Alle tjekker, om man skylder eller evt. har penge til gode for juni 2021. Se mail fra Ulla 

Dupont af 3.7.21. 

8. Orientering fra bestyrelsen:  

a. Betalt 1030 kr for den årlige sikkerhedsinspektion af legepladsen. 

b. Medlemsskab af Realdania for Askebakken ses på hjemmesiden.  

9. Evt: - Vask ikke bilmåtter og kludetæpper i vaskemaskinerne – tromlerne kan ikke tåle det. 

- Delebiler, elbiler. Arbejdsgruppe Tobias, Ole og Kirsten 

- Halogenspots på opslagstavlen udskiftes med LED-pærer. 

- 40-års jubilæum næste år bliver et punkt til visionsdagen  

- Visionsdag lørdag d. 12. marts kl 9-15. Forslag om at Askebakkens fødselsdag fejres på visionsdagen.  

- Googledrev med fælles dokumenter for hussalg. Skriv til Tobias eller Peter, hvis I vil med på den.  
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- Indkøb af krydderier mv foretages af Linda. Tjek lager på varer inden I køber ind. 

 

 

 


