
Bestyrelsens beretning 2021 

Beretningen er denne gang for en lidt kortere periode, da der blev afholdt ordinær generalforsamling i 

september 2021 grundet corona situationen. 

Bestyrelsen 

Vi startede bestyrelsesarbejdet uden en formand, da vores tidligere formand havde valgt at træde tilbage. 

Efter afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i december blev der valgt formand og en fuld 

bestyrelse. 

I den korte periode fra september til nu kan følgende nævnes følgende. 

Fælles områder og legepladser 

Vi fik afholdt en rigtig god arbejdsdag i efteråret, september 2021, hvor fællesarealerne blev ordnet og fik en 

kærlig hånd. Der var stor opbakning til arbejdet og vi sluttede af med fælles frokost ved skuret i dejligt 

solskinsvejr. 

Vores gartner har hjulpet os med at fælde det ene mirabeltræ ved den lille legeplads. Det andet mirabeltræ 

er samtidig blevet beskåret med ca. en tredjedel af kronen. Vi fik også udført almindelig vedligeholdelse 

inkl. klipning af buske og hække ved fodboldbanen/petanquebanen og beskæring af frugttræerne. Et 

frugttræ blev fjernet pga. svamp. Busken ved skuret blev ligeledes klippet og en stor knækket gren på 

skovfyr ved den lille legeplads blev fjernet. Vi har fået klippet hækken omkring den ene transformerstation 

kraftigt. 

Foreningen har fået foretaget inspektion af legepladserne, jf. retningslinjerne for offentlige legepladser. Der 

vil derfor blive udført forbedringer på den lille legeplads. 

Vedligeholdelsesfonden, der blev startet i 2015, har også i år fået hensat et beløb, i år 60.000 kr. 

Formålet med fonden er at sikre der er penge til de større vedligeholdelsesopgaver der kommer i de 

kommende år. 

Fastelavn 

Fastelavnsfesten 2022 kunne heldigvis gennemføres og det blev en stor succes med rekordmange 

tilmeldte. Her blev kåret kattekonger og -dronninger i alle aldre, fundet de bedste udklædninger samt spist 

fastelavnsboller og uddelt slikposer. Der var knap 200 tilmeldte. Bestyrelsen vil gerne takke 

fastelavnsudvalget for deres store indsats. 

Andet 

Novafos har meddelt, at der bliver renoveret afløbsledninger på Askengen og andre omkringliggende veje i 

1. halvår af 2022.Lindeengen er ikke medtaget i denne omgang. 

Vi glæder os til at se foreningens medlemmer til fælles arbejdsdag d. 11. juni. 

Bestyrelsen vil gerne takke foreningens medlemmer for deres opbakning i 2021. 


