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Orientering fra Bestyrelsen fra diverse møder m.v. 

BYGNINGERNE 

Vedligeholdelsesarbejde på ejendommen 

Det tidligere skralderum er nu renoveret og indrettet til værksted og redskabsrum. Håndværkere, der 

arbejder hos os med diverse opgaver har således fået forbedret arbejdsforholdene, og der er skabt overblik 

over foreningens værktøj og haveredskaber. 

Det tidligere viceværtkontor er ryddet og istandsat. Gulve og vægge er malet, og havemøblerne opbevares 

tørt og godt i rummet. 

Alle borde til fralægning m.v. i vaskekældrene er skiftet til bordplader, der nemt kan rengøres. Bemærk, at 

der fortsat ikke må efterlades vasketøj eller vaskemidler i rummene. Bestyrelsen overvejer at fjerne alle 

efterladte ting kl. 21.30 hver aften i en periode, hvis oprydningen ikke forbedres. 

UDENDØRS AREALER OG HAVEN 

Haveprojekter 

Stensætningerne ved nr. 203 er hævet og trapperne ved nr. 209, 217 og 219 er udbedret, da der var løse 

sten. 

Der er forberedt nye udendørs vandhaner ved gavlen i nr. 207. 

Træerne ved nr. 201 og 203 er beskåret, så de ikke bliver for voldsomme. 

Belysning 

Lysprojektet, som blev vedtaget på sidste generalforsamling er i fuld gang, og 1. etape med nye 

vægmonterede udendørslamper med LED-pærer er afsluttet. Der er indkøbt nye stolper samt 

stolpemonterede lamper med LED-pærer. De skiftes til foråret, når det er sikkert at komme i jorden. 

Forberedelsen af ny og bedre belysning i kældrene og opgangene er også i gang. 

Parkering 

Det er kun tilladt at parkere inden for de hvide streger, hvilket alle bedes respektere og også sikre en aftale 

med egne gæster om. Der parkeres jævnligt langs gavle og på brandvej, hvilket udgør en risiko for alle 

beboere. 

FORSKELLIGT 

Ny salgsprocedure 

Der er udarbejdet en detaljeret salgsprocedure, som sammen med alle øvrige officielle dokumenter  

(vedtægter, regnskaber, budgetter, referater, husorden og energimærke) er tilgængelig for alle på Fair 
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Advokaters hjemmeside (https://fairadvokater.dk/virumtorv/   Ejendomsadministration  A/B Ved 

Kæret). 

Nye andelshavere/lejere 

Foreningen har solgt 2 andele, og vi byder velkommen til Stephanie, der er flyttet ind i nr. 205 1.th. og 

til Helene, der er flyttet ind i nr. 201 1.tv.  

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  

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen holder møder hver måned, og det næste møde holdes mandag den 26. februar 2018. 

Hilsen Bestyrelsen/suppleanterne 

Kim, Søren, Bo, Peter, Gitte og Tobias 
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