
Kommissorium for Aktivbestyrelsen 
 
 
 
Aktivbestyrelsen skal bestå af: 
Formand, som vælges direkte på beboermødet 
4 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter uden stemmeret 
1 medlem udpeget af afdelingsbestyrelsen uden stemmeret 
1 medlem udpeget af administrationen uden stemmeret 
 
Aktivbestyrelsen kompetencer/pligter: 
 
Overordnet skal bestyrelsen have ansvaret for det ”frivillige liv” i Askerød og sørge for, at dette overholder 
den almene boliglovgivning og beslutninger taget på beboermøder i Askerød. 
 
Aktiv bestyrelsen har direkte reference til afdelingsbestyrelsen i alle spørgsmål. 
 
Bestyrelsen skal fordele de afsatte midler, som er godkendt på beboermødet, på baggrund af ansøgninger 
fra de enkelte klubber og aktiviteter. 
 
Fordeling af lokaler til aktiviteter sker efter principper der udarbejdes af Aktivbestyrelsen. 
 
Information til afdelingsbestyrelse, administration, beboere og Askerød Tidende. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for, at der løbende tages initiativ til fællesarrangementer, der tilgodeser alle 
aldersgrupper i Askerød og tager hensyn til de etniske grupper, der findes i Askerød. 
 
Kontingent: Alle klubber og aktiviteter, som vil kunne søge Aktivbestyrelsen om midler, skal opkræve 

kontingent. 
 
 Der opkræves kr. 5,- pr. medlem pr. måned til Aktivbestyrelsen som afregnes halvårligt til 

ejendomskontoret. 
 
Der udbetales telefonpenge til formanden, kr. 250,00 pr. kvartal. 
 
 
Askerød-prisen 
 
Modtageren af Askerød-prisen udvælges af Aktivbestyrelsen, som også overrækker prisen. 
 
Den uddeles 1 gang årligt på budgetbeboermødet, hvis en værdig modtager findes. 
 
Modtageren skal være en frivillig, som ikke tidligere har modtaget prisen, og som er bosiddende i Askerød. 
 
For at komme i betragtning til prisen skal man have gjort en forskel i Askerød. Det gælder både i forhold til 
det enkelte menneske og i forhold til Askerød. 
 
Tidligere modtagere er: 
 
1999 – Bent Qvist, for sit årelange arbejde med Askerød Tidende 
2006 – Hanne Olsen, for sit arbejde med Power-Sport 
xxxx – Niels Kjøller, bl.a. for sit arbejde i Afdelingsbestyrelsen 
2006 – Charlotte Birkved, for sit arbejde i Aktivbestyrelsen 
2010 – Basharat Mahmood, for sit arbejde med ”Fodbold frem for kriminalitet” 



2011 – Gert Keilow for hans arbejde med Askerød Tidende 

2012 – Connie Skovbro Rasmussen for hendes arbejde med Seniorklubben og store engagement med 

frivilligt arbejde 

2013 – Villy Madsen for hans store engagement med frivilligt arbejde 

2014 – Ester Nielsen for hendes arbejde med Seniorklubben og store engagement med frivilligt arbejde 

2015 – Mustafa Günes for hans engagement i Afdelingsbestyrelsen og frivilligt arbejde. 

 

Prisen er en gave til en værdi af ca. kr. 1.000,00. 

 

Prismodtagere skal løbende ajourføres her. 

 

 
 
 
 
 
Vedtaget på beboermødet den 19-09-04 
Ændret på beboermødet den 17-04-05 
Ændret på beboermødet den 23-03-2011 
 


