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Kære Alle 
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… denne gang med orientering om bl.a. generalfor-
samlingen samt tiltag i forhold til de voldsomme stigninger i el- og gaspriserne.  
 
 
Generalforsamlingen 2022 
Den ordinære generalforsamling afholdes som tidligere oplyst onsdag den 20. 
april 2022 kl. 19.00 i Nærum Kirke – Sognegården (lokalet inde i kirkebygnin-
gen). Generalforsamlingen vil blive indkaldt med mindst 14 dages varsel.  
 
Det er vigtigt at møde op til generalforsamlingen, både for at gøre sin indflydelse 
gældende, men også for at mødes med naboerne, i hvert fald den ene gang om 
året. 
 
Generalforsamlingen er fundamentet for vores medlemsdemokrati, og det er for-
eningens øverste myndighed. 
 
På Generalforsamlingen stemmes om økonomi, forslag fra bestyrelsen og fra 
øvrige andelshavere. Afstemningerne lægger linjen for bestyrelsens arbejde det 
næste år.  
 
Desuden stemmes der om bestyrelsens sammensætning. Formanden og to af 
bestyrelsesmedlemmerne er på valg i år. Der kan også vælges en yderligere 
suppleant i år. 
 
Bestyrelsen kommer med forslag til ændringer i vedtægterne, hvilket kræver 2/3 
flertal blandt andelshaverne (ikke fremmødte), hvis forslaget skal vedtages i før-
ste forsøg. Derfor kunne ændringen om elektronisk kommunikation ikke vedta-
ges ved sidste generalforsamling. Manglende fremmøde kan således forsinke 
ændringer, som et stort flertal støtter. Bestyrelsen opfordrer til, at alle støtter op 
om vores medlemsdemokrati.  
 
Der serveres kage og drikkevarer. 
 
Kom med forslag  

Forslag, man som andelshaver ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – dvs. den 12. 
april 2022 – men meget gerne før. Det er vigtigt, at man gør et grundigt forar-
bejde og beskriver sit forslag så godt, at de øvrige andelshavere rent faktisk kan 
tage stilling til det, herunder fx økonomien og finansieringen af forslaget, hvis det 
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koster penge. Der findes et standarddokument fra ABF, som bestyrelsen gerne 
hjælper med at udfylde.  
 
Fuldmagt 
Hvis du ikke kan deltage, så giv meget gerne fuldmagt til en anden andelshaver, 
ægtefælle eller en myndig person fra husstanden, som kan stemme i overens-
stemmelse med din holdning. 
 
 
Tagene 
Bestyrelsen har tidligere meldt ud, at udskiftning af taget var nært forestående. 
Utætheden ved 213 er fundet og udbedret, men det skyldtes inddækningen og 
ikke tagpladerne. Det er stadig bestyrelsens holdning, at taget snart skal skiftes, 
men situation er ikke akut, hvorfor vi afventer resultatet af altanprojektet. 
 
 
Istandsættelse af kældrene under nr. 209 – 211 og 217 – 219  
Bestyrelsen fortsætter opgaven med renovering og maling af kældrene og væl-
ger som etape 2 kældrene under nr. 209 – 211 og 217 – 219. Der er indhentet 
fast tilbud på opgaven, som dog ikke inkluderer maling af gulvene. 
 
Den sidste etape bliver sat i gang i 2023 i kælderen under nr. 213 – 215 efter at 
udgangsdøren mod haven er sat i.   
 
 
Haven 
Bestyrelsen er i gang med at finde passende havemøbler til de tre runde terras-
ser og skal snart ud at se på kvadratiske 8-mands borde/bænke. 
 
Hækkene omkring terrasserne plantes i nærmeste fremtid i to forskudte rækker 
for hurtigt at opnå tæthed. De bestilles 120 cm høje. Der holdes ca. 3 meter 
åbent i forskudte retninger af hensyn uforstyrrethed, når man benytter terras-
serne. Det giver nem adgang, og så kan havemøblerne flyttes ind/ud på terras-
serne, hvis de fx ønskes brugt samlet på græsarealet. 
 
 
Varmeforsyning 
Bestyrelsen har besluttet at budgettere med en udgift til en energikonsulent. Vi 
søger gode råd til besparelser på el og gas i fremtiden og rådgivning om even-
tuel ændring af varmeforsyning, isolering af vægge og lofter eller andre fornuf-
tige tiltag. 
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Som følge af de store prisstigninger på naturgas, vil der blive udsendt varsel om 
stigning i a´ conto betalinger for varme snarest til de husstande, der ikke selv har 
bedt om forhøjelse.  
 
 
Fællesbibliotek i kælder under nr. 213  
Mathilde nr. 213, st. har etableret et fælles bibliotek i kælderen under nr. 213, 
hvor hun selv er bibliotekar. Tak til Mathilde for den idé og gode indsats.  
 
Mathilde orienterer jævnligt om det i Facebook-gruppen. 
 
 
Andelshavernes Facebook-gruppe 
Husk at du kan blive medlem ved at finde FB-gruppen A/B Ved Kæret og søge 
medlemskab.  
 
FB-Gruppen kan bruges til at lægge interne oplysninger op om hyggearrange-
menter, aktiviteter, bibliotekets nyheder/temaer, søgning af donationer til flygt-
ninge eller andet af fælles interesse.  

 
 

 
 
 
 

PLANLAGTE AKTIVITETER I FORENINGEN 
 

Kom og vær med 
 

• Generalforsamling onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00 

• Have/arbejdsdag lørdag den 7. maj 2022 kl. 9.00 

• Fælles hækkeklipningsdag i juni 2022 

• Have/arbejdsdag lørdag den 3. september 2022 kl. 9.00 

• Havemøbler sættes ind søndag den 30. oktober 2022 kl. 10.00  


