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Kære Alle 
 
Så er den kolde, mørke og lange vinterperiode endelig overstået, ved at vi nu 
træder ind i det dejlige danske forår (håber vi) - og tiden er derfor kommet til nyt 
fra bestyrelsen. 
 
Andelssalg og flytninger 
Tobias, Mette og Liv 209, st. flytter først i marts til nyerhvervet hus i Allerød - 
held og lykke fremover. 
 
Jonas, Sofie, Arthur og Edith 219, 2. er flyttet til nyerhvervet hus på Egebækvej -
held og lykke fremover. 
 
Stig Hessner i 205,1.tv. har fået lejlighed i Vedbæk og er i gang med at flytte - 
held og lykke fremover. 
 
Thomas i 219,1.tv. er flyttet til Søborg - held og lykke fremover. 
 
Valeri og Angelika er flyttet fra 205, st.tv. til nummer 219,1.tv. 
 
Lasse i 201, st.tv. er i gang med at tømme sin lejlighed - held og lykke fremover. 
 
Lone overtager Lasses lejlighed og flytter ind, når lejligheden er sat i stand. Sø-
ren har købt rækkehus i Hørsholm, der overtages 1. april 2021 - held og lykke 
fremover. Søren har bestilt container, der placeres foran garagerne nedenfor 
213 til opbevaring af bohave indtil endelig flytning i slutningen af marts. 
 
Martin, Mathilde, Embla og Elliot flytter fra 209, 2. til 213, st. og Cecilie flytter fra 
217,1.tv. til 209, 2.  
 
Mikolaj har købt 217.1.tv. og er flyttet ind.  
 
Vi skal byde de nye andelshavere Torben i 209, st. og Birgitte i 219, 2. et stort 
velkommen, når de snart flytter ind. 
 
De to lejligheder i 205, st.tv. og 1.tv. er sat til salg via ejendomsmæglere. 
 
Som det fremgår af ovenstående, har der i de sidste måneder været historisk 
store opgaver for bestyrelsen med at understøtte den store købs- og salgsaktivi-
tet.  
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Vedligeholdelsesopgaver 
Den utætte lyskasse ved nummer 213 udenfor vaskekælderen er udskiftet og 
det sammensunkne afløb i bunden ligeledes. Der er også fundet en fejl ved aflø-
bet i tørretumbleren og dette er rettet. Forhåbentlig er problemerne med 
fugt i vaskekældre nu løst, så vi slipper for vandindtrængning og mug på væg-
gen i vaskerummet. Udgiften til VVS og murer løb op i ca. 42.000 kr. 
 
Udskiftning af hovedvandrør i kælderen fra nummer 215 til rørene under græs-
plænen er gennemført til en samlet udgift på 106.000 kr. Der blev samtidig in-
stalleret ventiler, så der kan lukkes for vandet i hver enkelt blok. 
 
Der er lavet service (abonnement) på de 3 gasfyr, som står for produktion af 
varme i radiatorerne og det varme brugsvand. Fyrene, der er omkring 5 år 
gamle, har en meget fin brændværdi (er økonomiske) og ser ud som nye ind-
vendig. Det formodes, at de kan holde mange år i nu. 
 
De 2 varmtvandsbeholdere til det varme brugsvand er meget tilkalkede og skal 
afsyres, når det bliver lidt varmere vejr. For at få beholderne afkalkede, skal der 
nemlig lukkes for det varme vand. Det undersøges, om afsyringen kan fordeles 
over to omgange, så der fortsat er mulighed for varmt brugsvand, blot fra den 
ene beholder i perioderne. 
 
Alle tagrender er renset af Rudersdal Lift, som også tidligere har stået for opga-
ven. De oplyser, at det "kun" er nødvendigt at få gennemført dette arbejde hvert 
andet år. Vi har ikke helt styr på, hvornår tagrenderne sidst blev renset, men i 
hvert tilfælde var de ved denne lejlighed godt fyldte og stoppede. Ja, der vok-
sede endda små træer i tagrenderne nogle steder. Udgift blev 17.000 kr. 
 
Optegning af parkeringspladsen ved transformatorstationen er bestilt ved lttotal-
entreprise.dk (pris 3.750 kr.). Placeringen af parkeringspladsen er godkendt af 
brandvæsen og Rudersdal kommune.  
 
Den udvendige belysning ved gavlen og på P-pladsen ved nummer 201 har le-
vet lidt deres eget liv og været tændt om dagen og slukket om natten. Fejlen er 
rettet. 
 
Foreningens almindelige Klippo græsslåmaskine er blevet repareret - den kunne 
ikke starte efter mange års stilstand. 
 
Foreningens kombinerede motordrevne hækkeklipper og sav er sendt til repara-
tion, da den heller ikke, efter flere års stilstand, kan fungere. 
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Affaldshåndtering 
Vores containere til affald har i vinterperioden været temmelig fyldte - specielt 
papcontaineren. Det lader til, at nogle mener, at det i denne situation er OK at 
stille sine papkasser ved siden af på fliserne! 
 
Det er absolut ikke i orden - der er nemlig kun frivillige beboere (ofte bestyrel-
sen) til at rydde op og bortskaffe pappet på containerpladsen, hvor det retteligt 
hører hjemme. Vi må bede om, at stor emballage (fx pap) bortskaffes af den en-
kelte på containerpladsen på Rundforbivej - ligesom det var tilfældet, før vi fik de 
to lokale pap-containere. Pladsen i de 2 pap-containere vil også være meget 
bedre udnyttet, hvis man ulejligede sig med at slå papkasserne sammen. Der 
lægges mange fuldt udslåede papkasser direkte ned i containerne. 
 
Bestyrelsen vil også gøre opmærksom på, at sorteringen bliver udført korrekt. 
Læs skiltene på containerne, før der sorteres. Det fremgår heraf, hvad der må 
kommes i og ikke må kommes i de forskellige containere. Fx er pizzabakker eller 
vindunke med plast indeni IKKE pap, så det skal i en af de 3 store containere til 
restaffald. 
 
Ejendomsservice 
Foreningen har i de forgangne godt 3 år haft aftale med Ren Ejendomsservice 
ApS, som har stået for renholdelse af trapper, kældre, vinduer i trappeopgange 
og tømning af skraldespande, vedligeholdelse af de grønne områder inkl. hæk-
keklipning og græsslåning, fejning af de udvendige arealer og snerydning. 
Denne opgave har foreningen betalt ca. 12.000 kr. pr. måned for (ekskl. hække-
klipningen, som der betales særskilt for). 
 
Senest har vi i kontraktperioden for første gang haft 2 dage i træk med sne. I 
den forbindelse måtte det konstateres, at kvaliteten af snerydningen lod meget 
tilbage at ønske og først efter en rykker blev løftet noget. 
 
Da bestyrelsen og beboere generelt IKKE har været tilfredse med kvaliteten af 
det udførte arbejde, som Ren Ejendomsservice ApS har stået for på alle de om-
råder, kontrakten omfatter, er det besluttet at opsige aftalen pr. april 2021. 
 
Herefter skal der træffes nye aftaler til løsning af opgaverne, inden for hovedom-
råderne trappevask og kælderrengøring, græsslåning, hækkeklipning og sneryd-
ning. 
 
Bestyrelsen håber, at en del af opgaverne kan klares af beboerne i fællesskab 
på fx arbejdsdage eller ekstra havearbejdsdage, så vi sparer penge (mange). 
Forhåbentlig kan et fælles ansvar for vedligeholdelse samtidig styrke 
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sammenholdet i foreningen og øge den fælles ansvarsfølelse for, at vi har et 
pænt vedligeholdt område. 
 
Vi påtænker at anskaffe en større græsslåmaskine, hvor udvalgte beboere med 
14 dages intervaller får ansvaret for græsslåningen, Da vi samlet har betalt ca. 
60.000 kr. årligt alene for græsslåningen, vil bare ét år, hvor vi forsøger at klare 
det selv, rigeligt have finansieret anskaffelsen af en græsslåningsmaskine. Alter-
nativt undersøges det, om en større robotplæneklipper vil kunne klare opgaven 
for os. 
 
Opfølgning på beslutninger taget på den seneste generalforsamling i efter-
året 2020 
Det blev besluttet, at der etableres den ene af 2 døre fra kælderen og ud mod 
den store græsplæne. Bestyrelsen har kontaktet rådgivende ingeniørfirma med 
henblik på at få udregnet, hvordan væggen skal understøttes, når der etableres 
dør i kælder under nr. 215. Den forventede udgift til etablering af dør er ca. 
75.000 kr., og lidt billigere ved dør nummer 2 under nr. 211, hvis dette vedtages 
senere, da det ikke vil være nødvendigt med endnu en ingeniørberegning. 
 
Det blev besluttet at undersøge muligheden for at få opsat altaner. Den nedsatte 
arbejdsgruppe har holdt et indledende møde, hvor blandt andet kontakten til Ru-
dersdal Kommune blev drøftet. 
 
Det blev besluttet at nedsætte et haveudvalg og de 3-4 tilmeldte til haveudvalget 
har holdt et møde, men afventer forårets komme for yderligere. 
 
Det blev besluttet at etablere en arbejdsgruppe vedrørende ny legeplads, men 
tilslutningen til arbejdsgruppen var så fåtallig, at den ikke er startet op. Opgaven 
er i stedet lagt ind under haveudvalget. 
 
Det blev besluttet at nedsætte boligydelsen som følge af omlægning af forenin-
gens lån og indbetaling af ca.1 mio. kr. af foreningens formue til nedbringelse af 
det samlede lån. Nedsættelsen er gennemført pr. 1. januar 2021. Foreningens 
kontante formue udgør herefter ca. ½ mio. kr., der jo desværre forrentes nega-
tivt. 
 
Det blev besluttet at istandsætte en af kældrene som følge af, at det gennem-
førte lysprojekt har medført en del huller i væggene. Der er ved at blive indhen-
tet tilbud på udførelse af opgaven, som består af udfyldning af diverse huller i 
lofterne, huller efter fjernede kontakter samt maling af kældrene. Reparationerne 
vil i første omgang blive gennemført under nummer 205 og 207, da denne kæl-
der trænger mest til en ”kærlig hånd”. 
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Det blev besluttet at undersøge kvaliteten af hulmursisoleringen, der senest er 
undersøgt i 2003. Med et lånt ultraviolet kamera er væggene fotograferet, og det 
er herefter som forventeligt konstateret, at der er størst varmetab i den øverste 
del af væggene som tegn på, at den indblæste isolering er faldet noget sammen 
og derfor dårligere. Det skal nu overvejes at få lavet et tilbud på opfyldning af 
isoleringen og beregnet, hvor stor en varmebesparelse dette vil kunne medføre. 
Bestyrelsen har besluttet at afvente med igangsættelse af denne opgave. 
 
Den årlige generalforsamling 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes en gang årligt i foråret og  
bestyrelsen har derfor, i lighed med sidste år, reserveret lokaler i biblioteket i Bir-
kerød til afholdelse af generalforsamling den 13. april 2021 kl. 19.00. 
 
Da Corona-epidemien og de medfølgende restriktioner samt vores alles forsig-
tighed med at mødes i større grupper nok ikke er forsvundet til april, forventer vi 
dog IKKE at kunne afholde ordinær og almindelig generalforsamling inden som-
merferien. Vi må nok derfor indstille os på, at vi i 2021 må gøre som sidste år - 
nemlig via fremlæggelse af regnskab og budget får vedtaget dette i april 2021 på 
en "papir-generalforsamling" og i stedet holde ordinær generalforsamling med 
fremmøde, når vi alle forhåbentlig er vaccineret efter sommerferien. 
 
Store havedag den 8. maj 2021 
Traditionen tro holdes der fast fælles arbejdsdag med havearbejde og rengøring 
af kældre mv. første lørdag i maj og første lørdag i september. Corona er også 
her en hindring, men da arbejdet er udendørs, og de nødvendige afstande kan 
holdes, håber vi på at gennemføre forårshavedagen i år. Da den første lørdag er 
1. maj, vælger vi afholdelse lørdag den 8. maj 2021. Bestyrelsen håber på rigtig 
stort fremmøde og husk, at der vil ske reduktion med 300 kr. pr. husstand i bolig-
ydelsen ved fremmøde og deltagelse i arbejdet.  
 
Rotter 
Kim Poulsen i nummer 201 st.th. arbejder til daglig med rottebekæmpelse i Kø-
benhavns Kommune. For at undersøge, om der eventuelt skulle være et pro-
blem med rotter i vores forening, er der midlertidigt opsat rottefælder rundt om-
kring på grunden. Det er altså ikke, fordi vi har et kendt problem med rotter for 
nuværende - blot for at sikre os at vi ikke har et… 
 

Glædeligt forår til alle…                          
 
Denne orientering sendes direkte til alle beboere, der har oplyst mail-adresse til bestyrelsen. 


