
Bestyrelsens årsberetning 
2021 - 2022



Forår 2021
april - juni

• Den nye bestyrelse: Magnus, 
Tommy træder ind
Ole, Birgitte Munk går ud

• Bestyrelsen er: Magnus, 
Tommy, Peter, Kirsten, Ulla 
(Berit)

Vi har arbejdet med:
✓ Nye varmemålere
✓ Ny måde at lave 

varmeregnskab. Firmaet Palle 
Mørck overtager regnskabet 
og nye fordelingstal bliver 
vedtaget. 



Forår 2021
• Corona er slut i denne 

omgang og fællesspisning 
genoptages i maj

• Steffen fremlejer 2b

• Store Bededag fejres 
v. Birgitte B

• Anne og Magnus sælger 6E og 
overtager 2F i juni

• Dorthe Drastrup flytter ind i 
6E i juni

• Den 23. juni får Ida en 
lillebror, Alfred 



• Ulla Dupont er syg hele juli, afgår ved 
døden den 25. august og bliver bisat fra 
kapellet på Østre Kirkegård den 4. 
september

• Mindehøjtideligheden afholdes af 
Askebakkens beboere i fælleshuset

Efterår 2021



Efterår 2021
august – december

✓ Ny hjemmeside for Askebakken hos ABF  v. webmasters Tobias og Peter

✓ Anne og Magnus overtager madkassen

✓ Berit overtager Ullas plads i bestyrelsen

✓ Ny fordeling i madordning: 5 gange på 8 uger, opskriftsugen er den samme som 

indkøbsugen

✓ Udskiftning af tagvinduer og ny asfalt på p-pladsen

✓ Fibernet indlægges gratis

✓ Husgruppen (Ole, Pia, Birgitte B) og interesselistegruppen (Tobias, Birgitte B, 

Helle, René) arbejder med nye principper for hussalg. 

✓ Vedtægtsændringer for Askebakken: nedlæggelse af ventelisten og oprettelse 

af interesseliste på to hinanden følgende generalforsamlinger

✓ Nye principper for huslejefordeling (m2 og ligelig fordeling)

✓ Indkøb af ny trailer



• De Askegrå spiser brunch i juli i 
anledning af Kirstens 
fødselsdag

• Ole fylder 50 år

• Anne Ø og Magnus fylder 30 år 

• med morgenfødselsdagssange 

Efterår 2021



• Tobias holder surdejskursus 
og flødebollekursus i 
september

• Steffen flytter ud og René 
vender hjem i oktober

• Fraflytningsfest for Birgitte 
Leth i oktober

• Udflugt til Kornets hus i 
anledning af Askebakkens 
fødselsdag (Coronaudsat)

Efterår 2021



Efterår 2021
• Åge flytter ind hos Pia i 

2A, Åge bliver andelshaver 
i Askebakken,
og Pia og Åge bliver gift

• Storegræskardag ved 
Tobias og Majbritt



• Julefrokost 
med glögg i 
Urtehaven i 
snevejr



Januar – marts 2022
• 6B sættes til salg og Steffen 

køber andelen med overtagelse 
fra 1. april, efter at den nye 
salgsprocedure er blevet brugt.

• Processen omkring interesseliste 
og præsentation af boligen 
forløber til alles tilfredshed

• Visionsdagen den 12. marts 
finder sted efter 
Coronanedlukning i januar med 
spændende gruppearbejde 

(v. Anne Ravn, Birgitte M, Majbritt)



• Askebakkens fødselsdag 
fejres på visionsdagen med 
drinks

• Nye tiltag efter 
visionsdagen….



Januar – marts 2022

• Steffen flytter ind i 
6B

• Michael afgår ved 
døden den 31. marts 
på Lindholm 
plejehjem. Bisættelse 
den 8. april og 
mindehøjtidelighed i 
Askebakken



Bestyrelsen siger tak for dette år


