
ORIENTERING fra bestyrelsen i A/B Ved Kæret 
27. november 2021 

 

1 
 

 
Kære Alle 
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… denne gang med orientering om bl.a. ændring af 
bestyrelsens sammensætning, arbejdet med tagene/tagrenderne samt om ny af-
faldssortering 2022.  
 
Bestyrelsens sammensætning 
Kim Poulsen, har, af private årsager, ønsket at udtræde af bestyrelsen, hvorfor 
(1. suppleant) Charlotte Damkjær er indtrådt i bestyrelsen pr. 21. november 
2021. Kim vil fortsat deltage i altanudvalgets arbejde.  
 
Vi har fået nye terrasser 
De 3 terrasser er nu anlagt af Kronborg anlægsgartner. Der mangler dog stadig 
plantning af ligusterhæk rundt om terrasserne, hvilket vi forventer sker snarest 
eller i det tidlige forår. 
 
Til foråret vil der blive anskaffet havemøbler til de nye terrasser. Vi har allerede 
købt parasolfødder og parasoller, der opbevares i kælderen. 
 
Der er en del udefra kommende gæster, der bruger vores nyetablerede lege-
plads, og det bliver sandsynligvis værre til sommer med de nye terrasser med 
bord- og bænkesæt. Det skal synliggøres, at vores have er privat område, hvor-
for bestyrelsen påtænker opsætning af et "Privat område"- skilt på selve lege-
pladsen. 
 
Beskæring af træer 
Alle træer er blevet beskåret i år, så de kommer til at fremstå flot i næste sæson.  
 
Der er dog tvivl om, hvorvidt kastanjetræerne ved Rundforbivej kan overleve, da 
der er råd i dem. Træerne ved nr. 201 – 203 har fået en beskæring, der bør sikre 
en ny krone. Der har været foretaget en forkert beskæring tidligere, så vi håber 
nu på, at de er reddet. 
 
Istandsættelse af kælderen under nr. 205 – 207  
Loftet i vaskerummet under 205 er repareret af en murer, mens maling af kæld-
rene er i tilbudsfasen. Vi starter som tidligere nævnt med kælderen under 205-
207. 
 
Kælderdøren  
De statistiske beregninger er færdige, og byggetilladelse blev indsendt til kom-
munen 22. oktober 2021. Vi forventer svar i starten af 2022. 
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Tagene 
Bea Træ har forsøgt at udbedre flere utætheder i taget på 209 - 219 fra  
lift.  
 
Planen var at udskifte de revnede og hullede tagplader med nye,  
men forsøget mislykkedes, idet arbejdet viste sig umuligt at udføre fra lift, hvor-
for planen nu er at anvende stilladser. 
 
Taget på nordsiden i bygning 209 - 219, er slidt og porøst, så det varer nok ikke 
lang tid, før taget skal skiftes. 
 
Tagrender 
Vi fik, med hjælp fra Rudersdal lift, renset vores tagrender i efteråret 2020, men 
mosset på 209-219 blev ikke fjernet, hvorfor nogle tagrenderne igen var fyldt 
med mos, med overløb i kraftigt regnvejr til følge.  
 
Kim Poulsen forsøgte (ved hjælp af en lejet lift) at rense tagrenderne, hvilket 
også blev gennemført i bygningen nummer 201 - 207, men grundet det skrå-
nende terræn ved 209 - 219 kunne arbejdet ikke gennemføres, da sikkerheds-
låse i liften stoppede funktionen. 
 
Rensningen af 209-219 var det mest presserende og blev udført af et lokalt gart-
nerfirma, Larsson og Nielsen anlægsgartner og VVS, som også fjernede mosset 
på den del taget. 
 
Altaner 
Altangruppen har indledt et samarbejde med sbs rådgivning a/s ARKITEKTER & 
INGENIØRER, som skal stå for endelig afklaring med kommunen samt udarbej-
delse af udbudsmateriale til leverandører. 
 
Snerydning mv. 
Vintersæsonen er i gang, og det er første år, at foreningen gør brug af Snevag-
ten A/S. Der kan måske forventes lidt indkøringsproblemer, men bestyrelsen vil 
forsøge at være opmærksom på det. 
 
Ny affaldsordning på vej 
Nu skal vi snart sortere madaffald og mad- og drikkekartoner. Fra foråret 2022 
og frem til udgangen af året får alle boliger nye beholdere til at sortere madaf-
fald.  
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Alle beboere vil få leveret en madaffaldsspand, som er beregnet til at have stå-
ende i sit køkken, samt poser dertil. Der vil samtidig blive leveret nye sorterings-
vejledninger, så alle beboere bliver klædt ordentligt på til at sortere de to nye af-
faldstyper. 
 
Vi skal gøre plads til de nye beholdere til madaffald, så bestyrelsen er i gang 
med at forberede pladsen til det. 
 
Klapstole  
Foreningen råder over 5 sorte klapstole, som kan lånes, hvis der er behov for 
ekstra stole til gæster. Kontakt en fra bestyrelsen, hvis vil låne dem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår. 


