
ORIENTERING fra bestyrelsen i A/B Ved Kæret 
29. september 2021 

 

1 
 

 
Kære Alle 
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… denne gang med bl.a. status for haveprojektet på 
den store plæne og beskæring af træer i oktober. 
 
Konstituering i bestyrelsen 
Efter sommerferien har vi i bestyrelsen konstitueret os på ny og fordelt ansvaret 
som kontaktpersoner for diverse administrative og driftsmæssige opgaver. Alle 
beboere kan selvfølgelig kontakte hvilket som helst medlem af bestyrelsen, men 
ansvaret har vi fordelt fortrinsvis således: 
 
Anders Thornval nr. 215, 1.   – Græsslåning, hækkeklipning, indvendige foran- 
(Formand)                                 dringer af andelslejligheder samt alle mulige ad  
                                                  hoc-opgaver … 
 
Hanne Sneholm nr. 203, 1.    – Vaskekældrene (maskinerne og oprydning), be- 
(Næstformand)                          skæring af træer samt øvrige ad hoc-opgaver.                                             
(Formand for haveudvalget)   
                  
Gitte Lærkesen nr. 215, st.    – Økonomi, salg af andele, dagsordener og refera- 
(Sekretær)                                 ter fra bestyrelsesmøder, orienteringer pr. mail  
(Medlem af haveudvalget)        fra bestyrelsen (nyhedsbreve), navne på døre og  
                                                  postkasser, kontaktperson vedrørende lege- 
                                                  plads og haveprojektet i øvrigt på den store  
                                                  plæne…  
                                                  
Kristian E. Jensen nr. 211, 2. – Kontaktperson vedrørende kælderdørene ud  
(Medlem af altan-                      mod den store plæne, snerydning samt øvrige  
arbejdsgruppen)                        ad hoc-projekter…                                                    
                                    
Kim S. Poulsen nr. 201, st.th. – Akutte håndværksmæssige ting, skadedyrsbe- 
                                                   kæmpelse, dørpumper på hoveddørene, mo- 
                                                   dernisering af kloakker samt øvrige ad hoc-op 
                                                   gaver…                                                                                     
 
Hække og græsplæner i denne sæson 
Før sommersæsonen 2021 valgte bestyrelsen at opsige kontrakten med den ek-
sisterende leverandør og forsøge, at opgaverne varetages af os selv (andelsha-
vere) i fællesskab. Der blev købt en havetraktor for 22.000 kr., og de øvrige red-
skaber til havearbejdet blev istandsat. 
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Hækkeklipningen blev løst lidt ad hoc i år som en forsøgsordning, og der var 
hver gang flere andelshavere, der deltog i arbejdet med at klippe, samle hæk-
affaldet sammen og få det kørt væk på vores trailer. Supergodt og hyggeligt og 
samtidig styrker det fællesskabet og ansvarsfølelsen i foreningen. Der er plads 

til flere fremover      . Til næste år planlægges der bestemte dage for projekt 

hækkeklipning, og det annonceres i god til pr. mail til alle andelshavere. Bespa-
relsen vil være ca. 30.000 kr. pr. år for foreningen, hvis det lykkes fremover at 
gennemføre det som en fælles beboeraktivitet.  
 
Græsset er blevet slået ca. en gang om ugen hele sæsonen af Anders, Jess, 
Christian og Henrik. Besparelsen vil være ca. 55.000 kr. pr. år for foreningen, 
hvis det fremover kan gennemføres som en fælles arbejdsopgave. 
 
Snerydning i den kommende vintersæson 
I den kommende vinter vil Snevagten A/S løse opgaverne med saltning, sneryd-
ning mv. Den nye kontrakt lyder på ca. 14.000 kr. pr. år (tidligere leverandør op-
krævede ca. 34.000 kr.), så her vil besparelsen for foreningen udgøre ca. 20.000 
kr. pr. år fremover. 
 
Vi har fået ny legeplads 
På generalforsamlingen i juni 2021 drøftedes den tidligere beslutning om, at der 
skulle etableres legeplads igen, og det blev godkendt, at den skulle leveres af 
firmaet Nicoleg ApS. 
 
Legepladsen er nu etableret hen over sommeren, og den er blevet taget godt 
imod af brugerne. Faldunderlaget er allerede blevet næsten ”usynligt”, da græs-
set er vokset igennem. Det er dejligt at se, at legeredskaberne bliver brugt, men 
desværre ikke så heldigt, at den tiltrækker udefrakommende, som kravler igen-
nem den sarte, nyplantede hæk. Der er derfor sat flethegn i hækken.  
 
Legeredskaberne blev orienteret mod Rundforbivej bl.a. for at undgå en overop-
hedet rutsjebane og blænding ved genskin i lejlighederne på meget varme og 
solrige dage. Det blev absolut anbefalet af leverandøren, da det vil være meget 
generende med blænding i lejlighederne. 
 
Der vil blive købt en boks/kasse til opbevaring af fælles legetøj efter brug. Der 
skal findes en løsning, som sikrer, at der kan sættes en hængelås på, som alle 
beboere kan åbne med kældernøglerne (B-nøgler).  
 
De nye terrasser er på vej 
I uge 40 forventes arbejdet med de tre nye, runde terrasser på den store plæne 
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igangsat. Der planlægges en terrasse tæt på legepladsen og de to andre forde-
les opad i terrænet. Til foråret indkøbes der 3 nye bord- og bænkesæt. 
 
Nye parasoller 
Der er desværre knækket 2 parasoller i sommerens løb pga. blæst. Bestyrelsen 
har derfor købt 8 nye parasoller til løbende udskiftning, når de gamle går i styk-
ker. Det skal pointeres, at parasollerne ALTID skal slås ned, når man forlader 
terrasserne (uanset vejret).  
 
Beskæring af træer 
Den 5. oktober 2021 påbegyndes beskæringen af træerne rundt omkring i vores 
store have. Det gælder såvel træerne ved skråparkeringen overfor nr. 201 – 203 
og træerne langs Rundforbivej og Hartmanns Plads. Alle træer trænger til en 
meget ”kærlig hånd”, da de er vokset kraftigt til. 
 
Vær opmærksom på, at der startes ved skråparkeringen overfor nr. 201 – 203, 
så alle biler skal være fjernet senest om morgenen kl. 7.00 den 5. oktober 2021, 
hvor der skal sættes afspærring op. 
 
Udendørs fællesarealer 
Vi må igen opfordre til, at man lejlighedsvis er med til at holde vores udearealer 
ordnede og pæne. Der er haveredskaber i kælderen ved flere opgange. Der er 
altid noget, der kan luges og lægges i haveaffalds-containeren, som står bag 
hækken på "trekanten" i perioden 1. april til 30. november. Efteråret varsler 
også, at der igen vil samle sig en masse blade, når træerne bliver ”trætte” af at 
holde på disse, så det ville også være en opgave, det ville være rart, at vi kunne 
deles om. 
 
Bestyrelsen håber og tror stadig på, at en stor del af opgaverne kan klares af be-
boerne i fællesskab på fx arbejdsdage eller ekstra havearbejdsdage, så vi kan 
spare mange penge og ved fælles ansvar og opgaver øge sammenholdet. 
 
Istandsættelse af kælderen under nr. 205 – 203  
Den tidligere besluttede istandsættelse af kældrene med spartling og maling af 
vægge og lofter er undervejs, da bestyrelsen er i gang med at indhente to skrift-
lige tilbud på opgaven inkluderende tidsestimat for gennemførelsen.  
 
Afkalkning af varmtvandsbeholderne 
Vi har med succes fået gennemført afkalkning af varmtvandsbeholderne. Det gik 
tilsyneladende smertefrit, og temperaturen på det varme vand er steget, uden at 
der er stillet på fyrene. Forhåbentlig er der en besparelse på gasforbruget som 
følge af denne afkalkning. 
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Utæt tag 
Der er desværre en utæthed i taget ved nr. 213. Vores tømrerfirma sørger for en 
lift, således at eventuelle knækkede tagplader på dette sted kan udskiftes. Ær-
gerligt at utætheden er opstået netop nu, da den del af taget vil indgå som en 
del af altanprojektet. På grund af den usikre tidshorisont og risiko for skader på 
de underliggende dele, bliver vi desværre nødt til at få udbedret utætheden nu. 
 
Hoveddøre til opgangene og kælderdørene 
Nu nærmer vi os den kolde og regnfulde tid. Flere indgangsdøre til opgangene 
står åbne både om dagen og om natten, hvilket giver træk og kulde, frister svage 
sjæle og giver efterårsvinden lejlighed til at blæse blade ind i opgangene. Dem 
er der så nogle, der efterfølgende skal samle op! 
 
Dørene skal være lukket på denne årstid. Også på grund af, at der kan komme 
rotter, mus og andet utøj, som vi ikke ønsker indenfor, og dels at gulvene i op-
gangene bliver meget glatte, når de bliver våde. 
 
Der må på ingen tider af året sættes kiler i dørene. Rammerne i dørene bliver 
skæve, så de ikke kan lukke og dørstopperne bliver umulige at indstille korrekt 
efter årstiderne. Det kan blive en dyr affære at skulle skifte hoveddøre. 
 
Kælderdørene skal altid være lukkede og låst, hvis de ikke er under opsyn, da 
der ellers er fri adgang til cykler, barnevogne, vaske- og tørretøj samt eventuelle 
ulåste kælderrum. 
 
Priser på gas og el himmelflugter… 
Prisen på gas (vores opvarmningskilde) og el stiger i øjeblikket med raketfart, og 
der er desværre ikke udsigt til, at priserne vil falde før tidligst om et år. Vi må 
derfor opfordre til, at alle har prisstigningerne i tankerne, når det fælles varme 
vand samt vaskemaskinerne og tørretumblerne benyttes. 
 
Da prisstigningerne er massive, må vi forudse, at vi for en sjælden gangs skyld, 
nok alle får en ekstraregning ved årsafslutningen for varmeregnskabet, men 
også på såvel det fælles som det private el-forbrug. Estimaterne er således, at 
husholdninger med 2 personer og 100 km2 bolig må forvente en prisstigning på 
mellem 2.500 – 4.000 kr. i forhold til sidste år. 
 
Have- og arbejdsdagen den 4. september 2021 
Arbejdsdagen gik rigtig fint i dejligt vejr med deltagelse fra 11 lejligheder (i alt var 
der 15 deltagere) og flittigt arbejde på vores ejendom og have. Der blev udført 
en masse praktiske opgaver, men også brugt tid på hyggesnak og fælles fro-
kost. Der var 8 deltagere i fællesspisningen efter endt arbejdsdag. 
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Så mange opgaver fik vi løst: 
 

• Hækkeklipning (efterårsklipning) 

• De fem bord- og bænkesæt blev slebet og klargjort til oliering 

• Lugning af kanter og bede langs indkørsel og parkeringspladser 

• Lugning af det store bed ved indkørslen og beskæring af rosenlaurbær 

• Rensning af brønde  

• Oprensning af lyskasserne 

• Ledning til udendørsstrøm nær legeplads gravet ordentligt ned 

• Bortkørsel til containerparken i trailer  
 
Selvom der blev lagt en hel del arbejdstimer i det, nåede vi dog ikke alle plan-
lagte opgaver: 
 

• Hækkeklipning (toppen) af hækken bagved nr. 201 – 203  
Det forsøges gennemført, når der er tid. 

• Bede foran nr. 205 – 207 skulle gennemgraves og sås græs i. 
Der må betales for en professionel gartner. 

• Stor laurbærplante flyttes til bedet ved Rundforbivej. 
Må vente til næste arbejdsdag. 

• Plante to hortensiaer 
Må vente til næste arbejdsdag. 

• På dagen blev det besluttet, at der først til foråret indkøbes og plantes 

krydderurter i det nye fælles krydderurtebed.  
 

Storskrald 
Bestyrelsen arrangerede primo juni et forsøg med deltagelse i storskrald-ordnin-
gen, hvor der kan tilmeldes afhentning hver anden måned. Der blev ikke stillet 
særlig mange effekter frem til afhentning og desværre også effekter, som IKKE 
er omfattet af ordningen. Der arrangeres derfor ikke flere fællestilmeldinger. 
 
Det er muligt for hver andelshaver selv (eller eventuelt slå sig sammen pr. op-
gang) at tilmelde sig ordningen på Rudersdal Kommunes hjemmeside, hvor der 
også er vejledning om sortering/opmærkning af effekterne. Det blev også be-
skrevet i orientering fra bestyrelsen 27. maj 2021, hvordan storskraldet skal sor-
teres i affaldstyper. 
 
Altanprojektet 
Der planlægges en ekstraordinær generalforsamling, når der ligger et mere kon-
kret bud på altanprojektet. 


