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BYGNINGER 

Vedligeholdelsesarbejde udført på ejendommen  

Januar Tagrender er rengjort og tagplader er kontrolleret. 

Marts Belysning i nr. 203-205 udbedret. 

UDENDØRSAREALER OG HAVEN 

Beskæring/fældning af træer 

Træerne mod Hartmanns Plads var ved at vokse sig for store og er nu skåret tilbage til udgangspunktet for 

kronens størrelse. Næste beskæring forventes at skulle foretages om 2-3 år.  

Efter fældning af paradisæbletræerne er bestyrelsen kommet i tvivl om, hvorvidt der ønskes plantning af 

nye træer. Der er blevet lyst og luftigt langs vejen og nye træer vokser sig også store i løbet af en årrække. 

Der kunne plantes noget buskagtigt som alternativ afskærmning. Emnet tages op til drøftelse og beslutning 

på generalforsamlingen 2017.  

Havedage i 2017 – KOM OG VÆR MED  

Der er fastlagt havearbejdsdage i 2017 henholdsvis 6. maj og 2. september. 

Bestyrelsen appellerer til og håber på stort fremmøde. Der er virkelig brug for mange hænder, så vi kan 

holde driftsudgifterne nede og samtidig have det hyggeligt sammen om arbejdet med at holde 

ejendommen og haven flot vedligeholdt. Der serveres fælles morgenmad (medbring selv kaffe/te) og 

frokost (inkl. drikkevarer) på dagen, og så er der jo høstfesten den 2. september 2017. 

Belysning 

Der har været forsøg med ombygning af de eksisterende udendørslamper til LED. Standerlamperne har 

standard fatninger, og der er nu monteret LED-pærer i disse, men lamperne over opgangene skal enten 

ombygges og godkendes eller udskiftes. En ombygning med godkendelse er formentlig meget dyr i forhold 

til en udskiftning, hvorfor udskiftning sandsynligvis bliver valgt. Det kræves under alle omstændigheder, at 

der laves jordforbindelse af en elektriker til opgangslamperne. Det blev besluttet, at lampeprojektet 
fortsætter i løbet af foråret med undersøgelse af diverse muligheder. 

Det er besluttet at køre videre med almindelige lysstofrør i de eksisterende armaturer i vaskekældre, 

fyrrum samt vejskiltet ved Rundforbivej. LED-rør findes, men de er meget dyre og giver en begrænset 

besparelse i strømforbruget. 

Plastsække til haveaffald 

Bestyrelsen har lagt ruller af plastsække ved kælderindgangen til nr. 207 til brug for haveaffald, hvis 

beboere foretager lugning mv. Fyldte sække placeres i hjørnet ved gavlen nr. 201. Sækkene må kun 

indeholde haveaffald og skal lukkes med knude. Urtepotter og gamle, døde potteplanter skal man selv 
bortskaffe.  

Uret en time frem  Havemøblerne frem 
Søndag den 26. marts 2017 begyndte sommertiden, og havemøblerne blev taget op fra i kælderrummet.  
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ØVRIGE DRØFTELSER PÅ MØDERNE 

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at få opsat en hjertestarter via Trygfonden. I denne forbindelse 

blev det er konstateret, at der allerede findes hjertestartere i Containerhaven (kan hentes i åbningstiden) 

samt på Nærum Gymnasium. Det undersøges nærmere, hvor den befinder sig. Det er derfor ikke muligt at 

få betalt en hjertestarter via Trygfonden. Det er muligt at tilmelde løbere fra foreningen, og det vil 

bestyrelsen gerne opfordre til. Hvis en beboer eller vores naboer ringer 112 pga. hjertestop, vil løbere 

automatisk blive sendt afsted af alarmcentralen. Kontakt Gitte, hvis det er en opgave, som du vil påtage dig. 

Håndtagene på skralderumsskakterne larmer generende, og nogen bruger dem også efter kl. 23.00.  Der er 

ikke umiddelbart noget forslag til en løsning på selve støjproblemet, så det henstilles, at der udvises 

hensyn. 

Hundepasning kontra hundehold har været drøftet på baggrund af en aktuel sag. Reglerne i husordenen 

skal præciseres på generalforsamlingen 2017. 

Det er konstateret, at der fodres fugle i opgang 217, så bestyrelsen gør opmærksom på, at husordenen ikke 

tillader dette.  

Der har været indbrud hos en beboer mens vedkommende var ude i ganske kort tid. Det er første gang 

nogensinde, at der har været indbrud. Der var et forsøg på det for år tilbage, men det lykkedes ikke. 

Indbruddet har givet anledning til at undersøge, om der kan skiftes til sikkerhedsdøre for egen regning, og 

døren Daloc S43 med dørspion uden brevindkast og uden ruder er vedtaget standard sikkerhedsdør. Bo vil 

undersøge, hvor mange andelshavere, der ønsker en udskiftning. 

Den indkøbte trailer kan lejes af andelshavere for 50 kr. pr. dag (depositum 500 kr.) og der udfærdiges en 

standardkontrakt. Kontakt et bestyrelsesmedlem for at leje den. 

NYE ANDELSEHAVER/LEJERE 

Rose er flyttet ind i nr. 201 1.th.  

Tomas er flyttet ind i 207 st.th. (lejer) 

Tobias og Mette sammenlægger 209 st.th. og 209 st.tv. 

Niklas er flyttet ind i nr. 201 1.tv. 

Sofie og Jonas er flyttet ind i nr. 205 st.th. 

Lasse har købt 201 st.tv. 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Bestyrelsen holder møde igen torsdag den 20. april 2017. 

Hilsen Bestyrelsen/suppleanterne 
Kim, Søren, Bo, Peter, Gitte, Tobias og Rose 

Ønsker du Nyhedsbrevet pr. mail? 
Hvis du er interesseret i at få nyhedsbrevene fra bestyrelsen pr. mail fremover, så kan du sende en besked/
mail til gittelaerkesen@hotmail.com 
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