
ORIENTERING fra bestyrelsen i AB Ved Kæret 
25. april 2021 

 
Kære Alle 
 
Hermed lidt nyt fra bestyrelsen… mens vi fortsat venter på rigtigt forårsvejr. 
 
Andelssalg og flytninger 
Stort velkommen til de nye andelshavere Daniel i 205, st.tv. og Bo i 205, 1.tv. 
 
Der er herefter ingen ledige lejligheder i vores andelsboligforening. 
 
Opfølgning på beslutninger taget på den seneste generalforsamling i efter-
året 2020 
Der arbejdes forsat på etablering af en dør ud mod den store græsplæne fra 
kælderen i nr. 215. 
 
Der arbejdes også fortsat med at undersøge muligheden for at få opsat altaner. 
Den nedsatte arbejdsgruppe har dog oplevet, at to medlemmer har meldt sig ud. 
Til gengæld har Torben nr. 209, st. meldt sig ind i arbejdsgruppen for at deltage i 
arbejdet. 
 
Den årlige generalforsamling 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes hvert år inden 4 måneder 
efter regnskabsårets afslutning. Dette har ikke været muligt som følge af Corona 
situationen og forsamlingsforbuddet. 
 
Da det nu er muligt at samles mere end 50 personer (efter 21. maj 2021), er der 
planlagt ordinær generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00. Der sen-
des indkaldelse ud senere, hvoraf det også vil fremgå, hvor generalforsamlingen 
afholdes (vi håber at kunne låne et af kirkens lokaler igen).  
 
Foreningen har fået foretaget en ny valuarvurdering pr. 31. december 2020 (den 
udviser ca. 10 % stigning), som kan vælges lagt til grund for opgørelsen af an-
delskroneværdien. Det er i år en mulighed at fastfryse valuarvurderingen pr. 31. 
december 2019 fremover. Denne mulighed blev politisk vedtaget som følge af 
Black-Stone-indgrebet. Emnet skal drøftes på generalforsamlingen i forbindelse 
beslutning om opgørelsen af andelskroneværdien i år og fremover. Der bliver 
mulighed for at stille spørgsmål til revisor. 
 
Bestyrelsen arbejder desuden på forslag til diverse vedtægtsændringer, en mo-
dernisering af husordenen samt en plan for haveanlæg på den store plæne (som 
vedtaget på generalforsamlingen i 2019). Alt bliver fremlagt på den kommende 
generalforsamling. 
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Ny administrator 
Den daglige drift foretages fremover af Anette Sommer, så spørgsmål vedrø-
rende boligafgift, varmeregnskab og lignende bedes rettet til as@virumtorvadvo-
kater.dk eller tlf. 45 85 64 02.  
 
Bemærk, at Anette er tiltrådt den 1. april 2021 og er i fuld gang med at blive sat 
ind i og overtage opgaverne efter Stine. 
 
Ejendomsservice 
Foreningen har nu opsagt kontrakten med Ren Ejendomsservice ApS. 
 
Trappevask og renholdelse af kældrene/vaskerierne varetages fremover af 
ABC-rent og snerydning varetages fremover af Snevagten.dk. 
 
Bestyrelsen håber, at en stor del af de øvrige opgaver kan klares af beboerne i 
fællesskab på fx arbejdsdage eller ekstra havearbejdsdage, så vi kan spare 
mange penge. 
 
Vedligeholdelsesopgaver  
Bestyrelsen kører kogevask på vores vaskemaskiner en gang om måneden, da 
vi har fået oplyst af en vaskemaskine-tekniker, at der måske ikke køres tilstræk-
keligt med varme vaske. Dette er forklaringen, hvis I oplever en tom maskine, 
der kører kogevask, så lad den endelig køre færdig. 
 
Affaldshåndtering 

Lige lidt repetition       

 
På ejendommen findes der tre containere til dagrenovation (restaffald). I contai-
nerne til dagrenovation lægges ikke-genanvendeligt køkkenaffald (i lukkede po-
ser) og andet småt affald, der kan forbrændes.  
 
Ikke alt affald fra husholdningen må placeres i containeren, fx skarpe og spidse 
genstande, lavenergipærer, gløder eller varm aske, jord, sten, grus, sand, byg-
ningsaffald, kloakslam, olier eller kemikalier og flydende affald af enhver art. 
 
Der må dog lægges glasskår og almindelige glødepærer, hvis det er forsvarligt 
pakket ind, så skraldemanden ikke kommer til skade, når der tømmes. 
 
Der findes desuden containere til sortering af papir, pap, glas, plast og metal. 
Disse containere må ikke anvendes til andet end det angivne. Sorteringen skal 
foregå korrekt og i henhold til anvisningerne på containerne samt i det omdelte 
informationsmateriale i forbindelse med indtræden i affaldssorteringsordningen.  
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Containerne tømmes af renoveringsselskaber på hverdage, fordelt således: 
 
Dagrenovation   Hver uge 
Papir    Fredag i ulige uger 
Pap   Mandag i lige uger 
Glas   Mandag i lige uger 
Plast    Onsdag i ulige uger 
Metal    Mandag hver 4. uge 
 
Der må ikke stilles eller smides affald ved siden af containerne. 
 
Stort affald (eller hvis containerne er fyldte), skal bortskaffes på anden vis, fx 
Rudersdal Kommunes bemandede container- og genbrugsplads: 
 
Containerhaven 
Rundforbivej 174 
2850 Nærum 
 
Der er åbent alle hverdage i tidsrummet kl. 7.00 - 18.00 samt weekend og hellig-
dage kl. 10.00 - 18.00. Se eventuelt www.norfors.dk for aktuelle åbningstider el-
ler yderligere oplysninger.  
 
Storskrald 
I sæsonen 2021 vil bestyrelsen lave en forsøgsordning med deltagelse i stor-
skraldordningen. Der kommer nærmere opslag og sendes mail ud herom, når 
det bliver aktuelt. 
 
Udendørsarealerne 
Haveudvalget har med kyndig vejledning fra Høsterkøb Planteskole valgt, at be-
dene med de grå skærver op langs tilkørselsvejen beplantes med Bloombux og 
lavendler. Om Bloombux kan det nævnes, at den er en robust, stedsegrøn 
plante, der blomstrer i juni… og så den er nyttig for bierne. 
 
Mosegrise 
Der er konstateret forekomst af mosegris eller muldvarp på hjørnet af nr. 209. 
Der er igangsat tiltag for at bekæmpe dem. 
 
Have- og arbejdsdagen den 8. maj 2021 
Arbejdsdagen gennemføres i tidsrummet kl. 9.00 – 16.00, og alle biler skal i peri-
oden parkeres uden for ejendommen.  
 
Arbejdsopgaverne er først og fremmest: 
 

http://www.norfors.dk/
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• Flytning af 80 x 25 kg salt fra indgangen til 219 og ned i fyrrummet  

(hvor afkalkningsanlægget står) - Kontaktperson Anders 

• Rensning af brønde – Kontaktperson Kristian 

• Rengøring og oprydning i kældre – Kontaktperson Gitte 

• Cykeloprydning – Kontaktperson Bo 

• Lugning af kanter og bede – Kontaktperson Hanne 

• Oprydning (blade og grene) ved hækken mod Hartmanns Plads – Kontakt-
person Gitte 

• Rydning af bedet ved 205 – 207 til senere genetablering af blomsterbed – 

Kontaktperson Hanne 

• Etablering af krydderurtebed ved tørrestativet – Kontaktperson Hanne 

• Bortkørsel til containerparken i trailer – Kontaktperson Anders 
 
Hvis der bliver tid: 

• Græsklipning af alle plæner – Kontaktperson Anders  

• Pudsning af vinduer og hoveddøre indvendig og udvendig – Kontaktper-
son Gitte 

 
Der vil være redskaber og sække på grillpladsen. Hvis man mangler et overblik 
over de uafsluttede arbejdsopgaver, kan man kontakte Gitte. Alle opfordres til at 
holde frokost og masser af hyggepauser spredt omkring på ejendommen. Der vil 
ikke være forplejning med morgenmad og frokost denne gang (som følge af CO-
VID-19), men der købes drikkevarer og lidt indpakkede snacks. 
 
Bestyrelsen håber på rigtig stort fremmøde og husk, at der vil ske reduktion med 
300 kr. pr. husstand i boligydelsen ved fremmøde og deltagelse i arbejdet.  
 
Facebook-gruppe 
Der findes en privat FB-gruppe for beboerne i foreningen. Her kan lægges in-
terne oplysninger, opslag om hyggearrangementer og andet af fælles interesse 
op. Bemærk, at det ikke er det officielle orienteringsmedie fra bestyrelsen. 
 
Søg på FB-gruppen A/B Ved Kæret og anmod om medlemskab eller kontakt 
Gitte. 
 

.           Glædeligt forår til alle… 


