
Generalforsamling torsdag d. 17 februar 2022 kl. 16 i fælleshuset 

Bestyrelsens beretning i AB Skovvænget 

Året 2021 har på mange måder været et specielt år i Coronaens skygge. Vi er nu 

igennem det værste og kan vende tilbage til en normal tilværelse. Jeg håber at alle 

er sluppet godt igennem året. Således har vi kun afholdt 2 bestyrelsesmøder. 

Velkommen til Jørn og Kirsten, som er flyttet ind på Skrænten 15. Vi håber I har 

fundet Jer godt tilrette i vores forening. Generalforsamlingen sidste år blev 

gennemført i fælleshuset d. 18 maj. 

 Bestyrelsen har også i året markeret flere runde fødselsdage med en gave fra 

foreningen.  

Vi fik afholdt vores sommerfest d. 18 august i det nye telt og også vores 

julekomsammen i fælleshuset fik vi gennemført. Det er gode traditioner, som vi 

holder fast i også her i 2022. 

Desværre måtte vi i juledagene tage afsked med Henning, Skrænten nr. 2. Æret 

være hans minde! 

Mange ny er kommet til på vores venteliste, hvor der nu er 45 interesserede. Det må 

jo betyde at vores huse er meget efterspurgte. 

Boligudbygningen på Skovvænget, med bl.a. udbygning af ”granskoven” blev af 

byrådet udskudt, indtil der i år ligger en gennemarbejdet helhedsplan for hele 

Havdrup. Så vi er nok henne i 2024-2025 før byggeri kan forventes påbegyndt. 

Her i 2022 er planen at få renset vores tage, malet skure og flytte affald containerne 

til nederste P-plads og evt. renovere eller nedlægge tørrepladsen. En husleje-

nedsættelse næste år kan også komme på tale. Men mere om det under pkt. 4. 

Her til sidst skal der lyde en tak til vores administrator Steen Skals for godt 

samarbejde i den forløbne tid. Desværre ophører samarbejdet med månedens 

udgang, da Steen forlader Cubus administration. 

Også Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2021. 

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 

PBV. Formand Henning Christiansen 

 


