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Denne orientering sendes direkte til andelshavere, der har oplyst mail-adresse til bestyrelsen. 
Hvis du ønsker orienteringer pr. mail fremover, kan du sende din mail-adresse til abvkpost@gmail.com 
 
 
Kære Alle 
 
Den nyvalgte bestyrelse har indtil nu holdt 2 bestyrelsesmøder. Møderne holdes 
virtuelt som følge af Corona-situationen, så vi er sammen hver for sig. For at få 
taget fat på de mange opgaver og finde vores egne ben, holdes der bestyrelses-
møder indledningsvis hver 3. uge.  
 
Bestyrelsen består efter den seneste generalforsamling af Anders 215,1. (for-
mand valgt på generalforsamlingen), Hanne 203,1.(næstformand), Gitte 215 st. 
(sekretær) og Kristian 209,2. På generalforsamlingen blev endvidere valgt to 
suppleanter Charlotte 205 st. og Vibeke 209,1. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager i de praktiske opgaveløs-
ninger ad hoc. Gitte tager sig af alle sekretariatsopgaver. 
 
Den nye bestyrelse har fra første færd fået meget at se til, og følgende emner er 
behandlet ved bestyrelsesmøder og løbende i det daglige. 
 
Overdragelse fra den tidligere bestyrelse 
I forbindelse med den nye bestyrelses overtagelse af opgaver fra den tidligere 
bestyrelse, er der afholdt en række møder med Kim Kronslev, der igennem 
årene har oparbejdet en indgående viden om de tekniske forhold i bygningerne, 
og samtidig med utrolig flid månedligt har noteret forbrug på mange parametre. 
Det resulterede fx sidste år i, at den store lækage under grillpladsen/trekanten 
blev opdaget, selv om intet var synligt over jordoverfladen. Desuden har Kim ud-
ført meget af det løbende vedligehold, som alle vi andre ikke er opmærksomme 
på også skal gøres i et stort byggeri som vores. 
 
Bestyrelsen har i samarbejde med Kim lavet en "snitflade"- aftale, hvorefter de 
opgaver, som Kim heldigvis gerne vil fortsætte med at varetage, er noteret, og 
ansvaret for at tingene bliver gjort, ligger klart. Tusind tak til Kim og tak for det 
fremadrettede gode samarbejde. 
 
Salg og køb af andele 
Efter flere års ro med hensyn til salg af andele i foreningen, er der for tiden flere 
lejligheder til salg eller solgt. 
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Lejligheden nr. 201, st. er solgt og ny ekstern andelshaver er flyttet ind. Lejlighe-
den nr. 205, st. er sat til salg og udbudt på den interne og eksterne liste. Til lej-
ligheden nr. 209 st. er en køber fundet, efter at andelen har været på markedet  
 
nogle måneder. Lejligheden nr. 213 st. er sat til salg og udbudt på den interne 
og eksterne venteliste. Lejligheden nr. 219,1. er er sat til salg og udbudt på den 
interne og eksterne venteliste. Lejligheden nr. 219, 2. er til salg via ejendoms-
mægler. Der har vist sig at være god intern interesse for at overtage de udbudte 
lejligheder, hvilket er med til at skabe en effekt i forhold til at flere lejligheder ud-
bydes til salg. 
 
Renholdelse/vedligehold 
Firmaet REN Ejendomsservice ApS har efter indgåelse af kontrakt i de seneste 
år haft hovedopgaven med trappevask, tømning af skraldespande i skakter (ikke 
aktuelt længere), græsslåning, hækklipning (udendørs vedligehold) og sneryd-
ning. 
 
Da der ikke umiddelbart er tilfredshed med de udførte arbejder, og da det er 
dyrt, undersøger bestyrelsen muligheden for alternative løsninger. Den nuvæ-
rende aftale med Ren Ejendomsservice ApS kan opsiges med en måneds var-
sel. 
 
Reparationer 
Afløbet under risten ved vinduet ud fra vaskekælderen i 213 er knækket, hvilket 
giver indtrængning af fugt og tegn på skimmelsvamp på indersiden af væggen. 
Det undersøges med murer, hvad en reparation kommer til at omfatte. 
 
Koldtvandsrøret, der forsyner hele ejendommen og løber fra fyrkælderen under 
nummer 217 og hen til 209, har i årenes løb været utæt flere steder som følge af 
tæring. I forbindelse med endnu en utæthed i tørrerummet under 213, er det der-
for, i samarbejde med VVS-firmaet, besluttet at hele røret udskiftes med nyt 
flexrør (plastik). På grund af de mange forgreninger til vandforsyning af de en-
kelte etager, er der tale om et omfattende arbejde, hvorfor vi i perioden fra den 
23. november til omkring 2. december 2020 må affinde os med, at der er lukket 
for vandet i dagtimerne, mens der arbejdes på røret. 
 
Forsikring 
Samarbejdet med foreningens tidligere forsikringsselskab Gjensidige har ved de 
seneste vandskader i nummer 215 været stærkt kritisabelt og yderst langsom-
meligt. Desuden har forsikringsselskabet varslet en klækkelig præmieforhøjelse. 
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Den tidligere bestyrelse har derfor, via forsikringsmægler, sat en undersøgelse i 
gang for at finde et alternativt forsikringsselskab. Der er pr. 1. december 2020  
tegnet ny forsikringskontrakt med Topdanmark, hvilket medfører en mindre og 
ubetydelig præmieforhøjelse. Vilkårene er de samme som i den tidligere aftale. 
 
Hække ved stendiget 
Gartnerfirmaet Kronborg, som også har gennemført reparationer af udendørs 
trapper samt ordnet græsplænerne med rullegræs, vil i uge 48 plante den aftalte 
ligusterhæk ovenfor det nye stendige mod Rundforbivej. Dette kommer på sigt 
forhåbentlig til at danne en pæn og ensartet afgrænsning af vores grønne area-
ler ud mod Hartmanns Plads og Rundforbivej. 
 
Tagrender 
Tagrenderne skal renses ca. hvert andet år som følge af rigelig mosvækst på ta-
gene. Rensningen er gennemført i uge 47. De tydelige spor i græsplanen forta-
ger sig af sig selv oplyser firmaet, der udførte opgaven. 
 
Haveudvalg og arbejdsgrupper vedrørende altaner og legeplads 
Der er omdelt tilmeldingsliste til de på generalforsamlingen foreslåede arbejds-
grupper. Der skal derfor på det kraftigste opfordres til tilmelding til arbejdsgrup-
perne, således at vi i fællesskab får løftet de store opgaver på bedste vis. Tilmel-
ding afleveres i Hanne Sneholms postkasse 203, 1. senest 30. november 2020. 
 
Parkering 
Igen må der opfordres til, at kun de afmærkede parkeringspladser benyttes! Det 
er de samme biler, der ses næsten dagligt parkeret til gene for andre, og hvor 
bilejerne ikke overholder foreningens husorden. 
 
Bestyrelsen har taget kontakt til firma, der sørger for opmærkning af en enkelt 
ekstra parkeringsplads ved transformatorstationen, som vedtaget på generalfor-
samlingen. 
 
Vaskekældrene – nye støvsugere  
Der er indkøbt 2 robuste Nilfisk industristøvsugere, en til hvert vaskerum, til let-
tere rengøring i kældre, specielt vaskekældre og filtre i tørretumblerne. Der op-
fordres til, at de benyttes til rengøring i vaskerummene, men også gerne tørre-
rummene, hvor nullermændene stortrives. Stikkontakter i strygerummene kan 
anvendes. 
 
Støvsugerne er indkøbt til kælder-vedligehold - ikke andre opgaver. 
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Lysprojekt 
Lamperne på rækværket ved nummer 201 tænder og slukker lidt ”som vinden 
blæser”. El-firmaet, der har stået for lysprojektet, er kontaktet med henblik på at 
få fejlen rettet. 
 
Julen 2020 
Foreningen plejer at opsætte juletræer med lys på de 2 græsplæner. De seneste 
år har træerne med lysende julekæder mere ligget ned, end stået op og været 
pæne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i år ikke opsætter juletræer med lys. 
Der arbejdes på fremtidige alternativer.  
 
Foreningen har fra kommunen modtaget besked om, at der planlægges at op-
sætte juleboder/marked på Hartmanns Plads i december. Firmaet CEC-Event 
har et ønske om at afholde julemarked fra lørdag den 28. november til onsdag 
den 23. december. Som en del af julemarkedet opstilles bl.a. pølsevogn og stor-
skærm. Julemarkedet vil have åbent alle ugens dage i perioden. På lørdage og 
søndage vil der blive afviklet forskellige aktiviteter som fx små koncerter og jule-
film på storskærm. 
 
Bestyrelsen har haft mulighed for at lave indsigelser mod dette arrangement, 
men har besluttet, at vi ser afviklingen an. Det er godt, at julen markeres i Næ-
rum med alternative julearrangementer. Hvis arrangementer skaber for meget 
uorden, vil vi lave indsigelse til næste år. 
 
 
 

Hilsen Bestyrelsen 
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