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Kære Alle 
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… denne gang med orientering om flere væsentlige 
emner, som skal til afstemning på den kommende generalforsamling 16. juni 
2021.  
 
Bestyrelsen har blandt andet arbejdet med at opdatere vedtægterne samt en 
plan for etablering af haveanlæg på den store plæne. Der ønskes også gennem-
ført en ajourføring af husordenen og velkomstskrivelsen, men det når ikke at 
blive klart til generalforsamlingen. 
 
Som tidligere nævnt, skal det også på generalforsamlingen til afstemning, hvor-
dan andelskronen skal beregnes i år og fremover.  
 
Andelssalg og flytninger 
Først et stort velkommen tilbage i foreningen til Cecilie i lejlighed nr. 209, 2. sal. 
 

 
Den årlige generalforsamling 16. juni 2021  
 
Bestyrelsens sammensætning 
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse 
af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består 
af en formand og 2 – 4 øvrige medlemmer efter generalforsamlingens bestem-
melse. 
 
Bestyrelsen består p.t. af Anders Thornval (formand) og 3 øvrige medlemmer 
Hanne Sneholm (næstformand), Gitte Lærkesen (medlem og sekretær) samt 
Kristian E. Jensen (medlem på valg i år). Suppleanter er Charlotte Olesen og Vi-
beke Kvorning (begge er på valg i år). 
 
Vi vil gerne opfordre alle til at deltage den 16. juni 2021, så vi samles som en 
beslutningsdygtig generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens høje-
ste myndighed og beslutter såvel ændringer af vedtægterne samt vælger besty-
relsens sammensætning og medlemmer.  
 
Vedtægtsændringer 
På generalforsamlingen skal vi som nævnt blandt andet behandle forslag til di-
verse vedtægtsændringer. 
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Sondring mellem vedtægter og husorden  
Vedtægterne er det juridiske grundlag mellem andelsboligforeningen og andels-
haverne, og husordenen er reglerne for samværet mellem beboerne. 
 
Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringerne kan kun vedtages på generalforsamlingen, når mindst 2/3 
af samtlige mulige stemmer er repræsenteret (24) og med et flertal på mindst 
2/3 af ja og nej stemmer. I modsat fald skal der indkaldes til ekstraordinær gene-
ralforsamling.  
 
Der har tidligere været 2/3 flertal for en vedtægtsændring vedrørende krav om 
VVS- og el-tjek i forbindelse med salg af andelslejligheder. Der var dog ikke til-
strækkelig fremmødte på generalforsamlingen den 5. oktober 2020, så forslaget 
skal nu behandles for anden gang. Det kan derfor vedtages med et flertal på 
mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsen-
teret den 16. juni 2021. 
 
De to øvrige forslag til vedtægtsændringer handler om suppleanters valgperiode 
efter indtræden i bestyrelsen samt administrators mulighed for elektronisk korre-
spondance med andelshaverne (fx indkaldelser til generalforsamlinger).  
 
Opfølgning på beslutninger taget på generalforsamlingen i 2019 
Generalforsamlingen besluttede i 2019, at der skulle etableres legeplads og hyg-
gekroge på den store plæne. Der blev bevilget en ramme på max. 500.000 kr., 
og det skal kunne finansieres af foreningens formue.  
 
Projektet blev ikke gennemført i 2020 af diverse årsager, herunder en presset 
økonomi og uoverensstemmelser med tilbudsgiver. 
 
Ultimo 2020 blev der nedsat et haveudvalg og forsøgt nedsat et legepladsud-
valg. Haveudvalget består p.t. af Hanne (formand), Gitte og Sharon. Til lege-
pladsudvalget meldte Mathilde sig.  
 
Det midlertidigt kombinerede have- og legeplads-udvalg har indhentet to forskel-
lige tilbud/forslag fra leverandører for etablering af henholdsvis legeplads og 3 
flise-terrasser og afskærmende lav hæk mod de to bygninger for at øge følelsen 
af privatliv. Der indkøbes bord/bænke-sæt til ca. 6.000 kr. pr. stk. 
 
Prisen for det hele bliver ca. 230.000 kr., idet der er peget på en minimumsløs-
ning, hvor yderligere kan tilkøbes senere, hvis det viser sig at være succesfuldt 
og nyder stor anvendelse.  
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Projektet skal endeligt godkendes på generalforsamlingen 16. juni 2021. 
 
Opfølgning på beslutninger taget på den seneste generalforsamling i efter-
året 2020 
I forbindelse med etablering af en dør ud mod den store græsplæne fra kælde-
ren i nr. 215 er status, at der er lavet statistisk beregning. Beregningen er i gang 
med at blive kontrolleret af tredjepart. Derefter skal projektet godkendes af kom-
munen, hvorefter der kan indhentes tilbud. Så skal døren etableres og til sidst 
skal der udføres slutkontrol. 
 
Arbejdsgruppen vedrørende altaner består nu af Bo Sørensen, Kim Poulsen, 
Kristian E. Jensen, Martin Hyldgaard Solhav og Torben Coster. Gruppen har  
korresponderet med Rudersdal Kommunen pr. e-mail. Kommunen mener, at det 
gamle altanprojekt er et godt udgangspunkt. Præcis størrelse og afskærmning 
på altaner skal afklares. 
 
Gruppen undersøger, om der vil være en (betydelig) økonomisk gevinst ved  
at kombinere etablering af altaner med udskiftning af vores ca. 60 år gamle as-
besttag. Gruppen indhenter tilbud (indenfor 70.000 kr.) på projektering. Projekte-
ringer omhandler formulering af udbudsmateriale til leverandører, kontakt til 
kommunen og andre bidrag med afsæt i erfaringer fra tidligere projekter. Hvis 
projektet vedtages, skal der også være en tredjepart til kontrol af arbejdet. Når 
der er indhentet tilbud fra mulige leverandører, vil gruppen beregne afdrag + 
renter for et tilsvarende lån og dermed også den procentuelle stigning i boligaf-
giften. Det endelige projekt vil blive fremlagt på en generalforsamling til afstem-
ning. 
 
Affaldsordningen 
Vores affald bliver hentet på nye dage fra maj 2021 – Se afhentningskalender, 
der er vedhæftet denne orientering.  
 
Storskrald 
Som tidligere nævnt vil bestyrelsen i sæsonen 2021 lave en forsøgsordning med 
deltagelse i storskrald-ordningen. Storskrald bliver afhentet hver anden måned, 
og første afhentning bliver den 1. juni 2021, hvor det skal være stillet frem på 
fortovet senest kl. 6 om morgenen. 
 
Storskraldet skal sorteres i affaldstyperne: 
 
Elektronik (fx hårde hvidevarer, TV og computere) 
Ikke-brændbart affald (fx springmadrasser) 
Brændbart affald (fx møbler) 
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Jern og metal (fx cykler, barnevogne m.v.) 
 
Alt affald skal mærkes inden for hver type med "SKRALD". Bestyrelsen sætter 
skilte op mandag eftermiddag før afhentningsdagene. De mærkede effekter skal 
sorteres og stilles ved de respektive skilte. 
 
De enkelte dele må ikke fylde eller veje mere, end at to mand kan læsse affaldet 
på forsvarlig måde. Det betyder, at der maks. må stilles 10 genstande ned 
og hver genstand må maks. veje 40 kg. 
 
Ovenstående forholdsregler SKAL overholdes, hvis der ønskes arrangeret 
afhentning af storskrald fremover. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at kapaciteten for afhentningen først og fremmest kan 
udnyttes af de beboere, der ikke har mulighed for selv at transportere større 
genstande til container- og genbrugspladsen. 
 
Have- og arbejdsdagen den 8. maj 2021 
Arbejdsdagen gik rigtig fint i dejligt vejr med deltagelse fra 16 lejligheder (i alt var 
der 20 deltagere) og flittigt arbejde på vores ejendom og have. Der blev udført 
en masse praktiske opgaver, men også brugt tid på hyggesnak og pizza til fro-
kost.  
 
Så mange opgaver fik vi løst: 
 

• Flytning af 40 x 25 kg salt fra indgangen til 219 og ned i fyrrummet  
(hvor afkalkningsanlægget står)  

• Rensning af brønde  

• Rengøring og oprydning i kældrene 207, 209 og 219 

• Cykeloprydning 

• Lugning af kanter og bede 

• Oprydning (ukrudt, blade og grene) ved hækken mod Hartmanns Plads 

• Etablering af krydderurtebed ved tørrestativet bag 201 – 203 

• Opgravning af planter (hortensia) rundt omkring, som blev plantet samlet 
ved hegnet ud for 215 -219 

• Oprensning af lyskasserne 

• Bortkørsel til containerparken i trailer  
 

Vaskekældrene - Pas på maskinerne og dit tøj 
Tromlerne i vaskemaskinerne har været ødelagt flere gange, og de er rigtig dyre 
at udskifte.  
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De ødelagte tromler har revet huller i meget tøj – især blødt strik mv. 
 
Følg derfor nedenstående ved vask og tørretumbling 
1. Tøm lommerne i vasketøjet for hårde genstande 
2. Brug de store grønne fælles eller egne hvide vaske-net (købes hos Gitte) 
3. Bøjle-BH´er med små kroge skal i små, tætte vaskeposer 
4. Hold øje med, om huller i tromlerne er revet op, både før og efter vask 
5. Rens filtrene i tørretumbleren efter hver brug 
 
De to grønne vaske-net og små hvide vaskeposer er til fælles brug og må ikke 
fjernes fra vaskekælderen. Arbejdsbukser og cowboybukser med lynlåse SKAL 
vendes på vrangen og vaskes i vaske-net. 


