
Referat af ordinær generalforsamling d. 23.4.2018 

i A/8 Ved Kæret 

Der blev den 23. april 2018 afholdt ordinær generalforsamling i A/B Ved Kæret. 

Generalforsamlingen afholdtes i Nærum Kirke, med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

•�c Fair
W advokater 

Virum Torv 

Advokat Eva Meiling 

Frederiksdalsvej 70 
2830Virum 

T +45 4585 6402 

www.fairadvokater.dk 

CVR-nr.: 36 43 06 99 

J.nr. 626-1 

3. Forelæggelse af årsregnskabet og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af

årsregnskabet herunder vedtagelse af andelskrone.

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af

boligafgiften.

5. Forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 17 andele ud af 35. Endvidere deltog revisor Peter 

Deiborg, advokat Eva Meiling og administrator Stine Riis Simonsen fra Fair Advokater Virum 

Torv. 

Ad dagsordenens punkt 1: 
Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingen iht. 

vedtægterne var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

Til referent valgtes administrator Stine Riis Simonsen. 

Ad dagsordenens punkt 2: 

Formand Kim Kranslev gennemgik bestyrelsens beretning. 

Der er solgt 3 andele i 2017 og foreningen består således nu af 35 andele og 5 lejeboliger. 

I løbet af året har der været afholdt en ekstraordinær generalforsamling med beslutning om et 

ekstraordinært afdrag på gælden. 

Fair advokater er et landsdækkende kædesamarbejde af selvstændige advokatfirmaer 



Der er flere igangværende projekter i foreningen. Etablering af det nye hegn har desværre 

trukket ud pga. dårligt vejr. De vægmonterede lamper er opsat, men montering af lamper på 

stolper har desværre måtte afvente bedre vejr. 

Der har været et brud på varmtvandsledningen. Skaden blev dækket af forsikringen, men 

foreningen har selv måtte afholde den ekstra udgift til gas. 

Kim oplyste endvidere, at der har været afholdt 2 arbejdsdage i 2017. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Ad dagsordenens punkt 3: 

Revisor Peter Deiborg gennemgik det udsendte årsregnskab for 2017, der efterfølgende blev 

enstemmigt vedtaget. 

Andelskronen blev fastsat til kr. 9,542. 

Ad dagsordenens punkt 4: 

Advokat Eva Meiling gennemgik budgettet for 2018. Kim uddybede budgetposterne vedrørende 

stensætning og lysprojekt. 

En andelshaver foreslog at bestyrelsen overvejede at afsætte midler til etablering af en 

legeplads. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

Ad dagsordenens punkt 5: 

Ingen indkomne forslag. 

Ad dagsordenens punkt 6: 

Formand Kim Kranslev, bestyrelsesmedlem Søren Hjorth Hansen og bestyrelsesmedlem Gitte 

Lærkesen var på valg og blev alle genvalgt. 

Tobias Kjeldsen blev genvalgt som suppleant. Jess Bønkel Jensen stillede ligeledes op som 

suppleant og blev også valgt. 

Bestyrelsen består herefter af: 

Kim Kranslev (formand) 

Bo Sørensen (bestyrelsesmedlem) 

Søren Hjorth Hansen (bestyrelsesmedlem) 

Peter H. Madsen (bestyrelsesmedlem) 

Gitte Lærkesen (bestyrelsesmedlem) 

Tobias Kjeldsen (suppleant) 

Jess Bønkel Jensen (suppleant) 

Revisor Peter Deiborg blev genvalgt som revisor. 

Side 2 



Fair Advokater Virum Torv blev genvalgt som administrator. 

Ad dagsordenens punkt 7: 

En andelshaver syntes der ligger meget skrald på fællesarealerne og der blev opfordret til, at 

man rydder op efter sig selv. 

Der blev ligeledes opfordret til, at brandveje holdes frie. Der må kun parkeres på indrettede p

pladser. Er der ikke flere ledige pladser må man parkere uden for foreningens område. 

Affaldslågerne til affaldsskaktene binder, og de larmer en del når de åbnes og lukkes. Mange 

benytter sig af affaldsskakten i nr. 215, hvilket medfører at dette skraldestativ fyldes meget 

hurtigt. Der opfordres til at man bruger affaldsskakten i egen opgang. 

Affaldssække bliver slæbt gennem kælderen, hvilket har medført grimme spor. Særligt kælderen 

i nr. 205-207 er slem. Dette tages op på den kommende arbejdsdag og med Ren 

Ejendomsservice. 

Glascontaineren bør kun bruges i de timer, hvor det ikke forventes at folk sover. 

Sluttelig blev der opfordret til, at man fjerne egne cykler såfremt de ikke længere anvendes. 

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden og 

hævede generalforsamlingen . 

.%'9· maj 2018

Eva Meiling 
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Underskrevet af bestyrelsen


