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NYHEDSBREV 4 fra Bestyrelsen i A/B VED KÆRET 
Bestyrelsen holdt møde den 20. april 2017, og drøftede bl.a. opfølgning på 

generalforsamlingsbeslutninger og stigning i vandforbruget. 

PROJEKTER 

Lysprojekt 

Der arbejdes videre med lysprojektet, som generalforsamlingen godkendte i marts 2017. Bestyrelsen 

besluttede at holde et temamøde, hvor ønsker, muligheder, opgaver og økonomi gennemdrøftes. Der 

nedsættes efterfølgende en arbejdsgruppe, som skal færdiggøre planlægningen af hele projektet samt 

gennemførelsen heraf. Interesserede medlemmer til arbejdsgruppen bedes give besked til Kim hurtigst 

muligt. 

DRIFTSUDGIFTER I FORENINGEN 

Spar på vandet og dermed fællesudgifterne 

Vandforbruget er steget voldsomt i 1. kvartal 2017, og især forbruget af det varme vand (er fordoblet). Alle 

bedes være opmærksomme på, at det kommer os selv til gode, hvis vi sparer på vandet. Hold især øje med 

småløbende vandhaner eller toiletter og meddel det straks til et bestyrelsesmedlem. Et løbende toilet kan 

virkelig generere vandspild og dermed ekstraudgifter til os alle via huslejen. Der er kun os selv til at betale.  

Havedag forår 6. maj 2017 – KOM OG VÆR MED 

Så nærmer forårs-havedagen sig.  

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. 

ØVRIGE DRØFTELSER PÅ MØDET 

Den indkøbte trailer kan lejes af andelshavere for 50 kr. pr. dag (depositum 500 kr.) , og der udfærdiges en 
standardkontrakt (se vedhæftede). Kontakt et bestyrelsesmedlem for at leje den. 

Ny administrator Fair advokater er i fuld gang med at overtage opgaverne fra IP Administration pr. 1. maj 

2017, og der må forventes lidt ekstra administration med betaling af husleje til Fair Advokater allerede 1. 

maj 2017 samt eventuel ny tilmelding til betalingsservice. 

OBS. OBS. OBS.: Husk at afmelde betalingen af husleje pr. 1. maj 2017, hvis du har den tilmeldt 
betalingsservice (PBS) til IP Administration. 

Bestyrelsen opfordrer til at oplyse mailadresse til modtagelse af NYHEDSBREVE fremover. Tilmeldingen er i 

fuld gang, og Gitte har nu modtaget flere henvendelser med mailadresser. Se nederst i Nyhedsbrevet for 

kontaktoplysninger og husk at tilmelde alle beboere på adressen, der ønsker en mail med Nyhedsbrevene.  

… og så en lille opfordring (til ganske få beboere) om IKKE at stille ting/affald til bortskaffelse rundt omkring 
på grunden. Vi har ikke storskraldsordning – der kommer ikke nogen og henter det – du læsser opgaven 
med at fjerne det over på bestyrelsen. 
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NYE ANDELSEHAVER/LEJERE 

Lasse er flyttet ind i 201 st.tv. 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Bestyrelsen holder møde igen onsdag den 17. maj 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 

mailto:gittelaerkesen@hotmail.com
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Udlejer: AB Ved Kæret 

Adresse: Rundforbivej 201-219, 2850 Nærum 

CVR.nr.(erhverv):  26 85 51 60 

Bestyrelsesmedlem:  

Telefon:  

 

Lejer:  

Navn: 

Telefon: 

Kørekortnr 

 

Trailermodel: Brenderup B01 2260 S. TIP. 

Årgang : 2016 

Registreringsnr.: BS4535 

Vægte: Tilladt totalvægt: 750 kg  -  Max. nyttelast: 490 kg 

Nypris: 15.260,- kr. 
Kendte skader på 
traileren (evt. foto 

dokumentation): 

 

 

Udlejnings-

periode: 
Start dato og kl.  Slut dato og kl. 

 

Pris pr. påbegyndt 
døgn: 

50,00 kr. Samlet udlejningspris:  

Depositum: 500,00 kr. 

 

For lejeaftalen gælder de på de følgende sider angivne vilkår, pkt. 1-5. 

 

 
________________den     /     20____ 

 
________________den     /     20____ 

 

 
 

 
__________________________ 

 

 
 

 
__________________________ 

  Udlejer fornavn og efternavn                          Lejers fornavn og efternavn 
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1 Generelt 

1.1 Udlejer ejer den ovenfor anførte trailer, og vil ved udlejning stille traileren til rådighed 
for Lejeren. Udlejer indestår for, at Udlejer har ret til at udleje traileren og at udlejning 

kan ske uden at krænke tredjemands rettigheder. 
1.2 Nærværende vilkår beskriver traileren og de vilkår, hvorunder traileren stilles til 

rådighed for lejeren. 

 
2 Periode og levering 

2.1 Parterne har aftalt, at traileren skal stilles til rådighed for Lejer som angivet under 
Udlejningsperiode ovenfor. Lejeperiode kan maksimalt være 5 sammenhængende 
dage. 

2.2 Lejer skal afhente og returnere traileren på Udlejers adresse. 
2.3 Ved forsinket eller manglende returnering, er Lejer forpligtet til at betale leje 50,00 

kr.pr. påbegyndt døgn 
2.4 Traileren må kun anvendes af andelshavere i AB ved Kæret. må ikke udlejes/udlånes 

til tredjepart og må ikke anvendes til erhverv. 

2.5 Trailerens skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. 
 

3 Pris 

3.1 Den aftalte leje for den aftalte lejeperiode er angivet ovenfor og betales forud for 
udlejningens begyndelse. Udlejer beslutter betalingsmåden. 

3.2 Udover den aftalte leje skal Lejer, indbetale depositum, som angivet ovenfor. 
Depositum betales forud for udlejningen begyndelse. Udlejer beslutter 

betalingsmåden. 
3.3 Eventuelt depositum skal tilbagebetales ved returnering af traileren, såfremt traileren 

returneres uden skader udover eventuelle ved udlejningens begyndelse eksisterende 

skader beskrevet under ”Kendte skade på traileren” ovenfor. Ved bortkomst af lås 
tilbagebetales depositum ikke. Ved bortkomst af nøgle betales 100,00 kr. af lejer. 

 
4 Ansvar og Forsikring 

4.1 Parterne erklærer, at de har sat sig ind i de regler, der gælder i forbindelse med 

indgåelse af lejeaftale samt vedrørende brug af Traileren, herunder blandt andet 
aftaleloven, forbrugeraftaleloven og købeloven.  

4.2 Traileren er forsikret gennem if forsikring af AB ved Kæret 
4.3 Lejer erklærer, at Lejer har den fornødne kundskab til at betjene traileren. Ansvaret 

for skader, der opstår på traileren i lejeperioden påhviler Lejer. Ligeledes påhviler 

ansvaret for skader forårsaget ved brugen af traileren Lejer. 
4.4 Udlejer er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved brugen af traileren. Udlejer er 

endvidere ikke ansvarlig for Lejers eventuelle tab på grund af mangler eller defekter 
ved traileren. 
 

5 Lovvalg og værneting 

5.1 Nærværende Lejekontrakt er underlagt dansk ret. 

5.2 Enhver tvist, som måtte opstå ud af eller i forbindelse med nærværende Lejekontrakt, 
skal afgøres ved de almindelige domstole. 
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