
ADVOKATER

Advokat Eva Meiling
Advokat Anne Falkenberg

Frederiksdalsvej 70
2830 Virum

Tlf. 4585 6402
virum virumtorvadvokater. dk
www.virumtorvadvokater. dk

Referat af ordinær generalforsamling 16. juni 2021 i A/B Ved Kæret

Der blev den 16. juni 2021 afholdt ordinær generalforsamling i A/B ved Kæret i Store sal,
administrationscenteret ved Hovedbiblioteket, Stationsvej 38, 3460 Birkerød med følgende
dagsorden ifølge vedtægternes §23 stk. 2:

l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskabet og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af

årsregnskabet herunder vedtagelse afandelskrone.
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af

boligafgiften.
5. Forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 23 andele ud af 39, heraf 7 ved fuldmagt. Endvidere
deltog advokat Eva Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv advokater.

Ad punkt l:

Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingen iht.
vedtægterne var indkaldt med rettidigt varsel, men blev afholdt senere i år pga.
forsamlingsforbuddet grundet Covid-19. Generalforsamling blev konstateret lovlig indkaldt
beslutningsdygtig. Til referent valgtes administrator Anette Sommer.

Ad punkt 2:
Formand Anders Thornval gennemgik bestyrelsens beretning, som var vedlagt indkaldelsen.

Formanden bemærkede, at der er afholdt en masse bestyrelsesmøder over Skype/Teams, - i alt
7 møder og at der er udsendt i alt 5 skriftlige orienteringer fra bestyrelsen. Formanden oplyste
også at der havde været mange køb & salg & overtagelser i det forløbne år, med en del
medfølgende arbejde for bestyrelsen.

Bestyrelsen havde overtaget nogle sager fra den tidligere bestyrelse. Bl. a. vandinstallationer der
har krævet mange reparationer og i kælderen under nr. 209-215 blev hele røret udskiftet, hvilket
blev dyrt pga. mange stikledninger og at der stadig er udfordringer under nr. 203-205.

Varmtvandsbeholderne er ikke blevet afkalket og der er bestilt afkalkning
beholdere af økonomiske grunde.

stedet for nye

Lyskassen ved nr. 213 er blevet lavet og et afløb der gav vand ind i vaskekælder blev også lavet.
Timer af lys ved nr. 201 er reguleret.



Der har været udfordringer med serviceordning med Ren Ejendomsservice, som bestyrelsen
vurderede, var for dyr; især ift. snerydning og hækkeklipning. Samarbejdet sluttede og nye
individuelle aftaler er herefter etableret. Trappevasken står ABC Rent for og snerydning er aftalt
med Snevagten.dk. Vedligehold af grønne områder er der også indgået ny aftale for. En fælles
indsats vedr. græsslåning og hækkeklipning vil kunne spare foreningen henholdsvis ca. 55.000 kr.
og ca. 35.000 kr. om året ved at udføre det selv. Tagrender bliver renset løbende; Rudersdal
liftservice oplyste at det skal gøres hvert andet år.

Ejendommens Gjensidige forsikring har været for ringe. Varsling om forhøjelse af præmien
medførte, at aftale blev indgået med nyt forsikringsselskab, TopDanmark, fra l. marts.

Til sidst blev den årlige valuarbedømmelse af andelene nævnt, hvor man lovgivningsmæssigt kan
fastfryse andelskronen. Mere fra revisor under punkt 3 om dette.

Ved sidste generalforsamling blev der etableret et have udvalg og de er kommet med et forslag
om udnyttelse af den store plæne indenfor rammen på 500.000 kr. som blev godkendt ved sidste
generalforsamling. Greenwork er tidligere kommet med nogle forslag til forskønnelse, men
forslaget var på 1.5 mio. Arbejdsgruppen vedrørende legepladsen, der også blev nedsat på
seneste generalforsamling, blev lagt ind under havegruppen.

Derudover er der også blevet etableret en arbejdsgruppe vedrørende altanprojekt.

På sidste generalforsamling blev det godkendt at etablere en dør fra kælderen ud til de grønne
arealer og dette er blevet installeret ved udgangen ved 215.

Der er ydermere blevet talt om en lokal el-lade-station til ladning af el-biler, da der ligger en
transformerstation lige ved siden af. En videre undersøgelse har vist sig, at det vil blive for dyrt
at installere på nuværende tidspunkt og er derfor udskudt og der afventes nyere teknologi på
området.

Hulrumsisoleringen er blevet undersøgt med kamera, der bekræfter, at isolering er faldet ned.
Dette vil blive fulgt op og der indsamles tilbud.

Projekt vedrørende istandsættelse af kælder vil starte op under nr. 205-207, som er værst, og
der er modtaget et tilbud på 20.000 kr. til udbedring af dette.

Fælles havedag var en super succes. Der blev ydet rigtig meget og det var hyggeligt at spise
sammen.

Hegnet ved trekant er væltet og det var fordi, stolperne ikke var gravet dybt nok ned. Gamle
rafter trækker stadig døren skævt.

Bestyrelsesmedlem Gitte ser på Husorden som er utidssvarende og redigering er undervejs. Der
vil blive holdt et separat møde vedrørende denne.

Gitte har i øvrigt konstateret at der fejlagtigt er opkrævet moms på renovation fra Rudersdal
kommune. Administrationen er informeret om dette og følger op.

Beretningen blev herefter godkendt.
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Ad punkt 3:
Revisor Peter Deiborg gennemgik regnskabet for 2020, som var vedlagt indkaldelsen og
bemærkede bl. a. at regnskabet gav et overskud på 230.000 kr. og at andelskronen har været
stigende. Indtægterne var stedet en smule pga. salg af nogle gamle lamper. Udgifter og
vedligeholdelse ligger på niveau med sidste år. Administrations udgifter er faldet i 2020, hvilket
afspejler at der var en restregning og ekstra udgift i 2019. Prioritetsrenter var også faldet
væsentligt pga. omlægning af gælden.

Fra balancen blev de negative renter for kassebeholdningen nævnt, som revisoren anbefalede
forblev stående. Formuen (aktiverne) var steget 4 mio. som primært er en stigning af
ejendommens værdi.

Fra noterne blev bl. a. nævnt at vandafgift var steget og vedligeholdelsen steget pga. udskiftning
af vandrør.

De blev spurgt ind til udgiften til varmeregnskab på side 10, som blev forklaret med at det var en
udløber af målerudskiftningen og tidligere regulering af aconto.

l forhold til godkendelse af andelskronen uddybede revisor Peter Deiborg de 3 mulige
vurderingsmetoder. Han oplyste at foreningen i år kan vælge kan fastfryses andelskronen baseret
på vurdering af ejendommens fra 2020. Der blev yderligere oplyst at fastfrysningen kun kan
foretages i år.

Bestyrelsen indstillede til at man fortsatte med at følge den årlige valuarvurdering som angivet i
regnskabet, og ikke foretager en fastfrysning af andelskronen, da priserne på andelsbolig fortsat
er stigende.

Regnskabet blev herefter godkendt, herunder bestyrelsens indstilling til andelskronen.

Ad punkt 4:
Advokat Eva Meiling gennemgik budgettet for 2021, der var vedlagt indkaldelsen.

Det blev foreslået, at godkendelse af budgettet afventede til efter punkt 5 af hensyn til
budgetbeløb for disse forslag.

Formanden bemærkede tidligere nedsættelse af boligafgift og at målet var at holde os indenfor
rammerne af budgettet.

Budgettet blev, efter forslagene under punkt 5, som blev vedtaget, herefter godkendt.

Ad punkt 5:

Der var 23 andele repræsenteret inkl. fuldmagt, svarende til 59% af andelshaverne.

Afstemninger, der kræver flertal, kan der herefter godt stemmes om, men afstemninger der
kræver 2/3 (66%) af andelene til afstemning er der ikke nok fremmødte til, at de kan endeligt
vedtages på generalforsamlingen.
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S. lVedtæ tsændrin er vedta et å sidste eneralforsamlin tilendeli vedta else.

(A) Bestyrelsen stillede følgende forslag, fra sidste generalforsamling, til endelig afstemning:

• Indførelse af el- og VVS-syn med ændring af vedtægterne §15:

Nytstk. 5: "Alle installationer i lejligheden overtages i fuld forsvarlig stand og skal afleveres i
samme stand ved fraflytning".

Nyt stk 6: "Ved salg af en andel påhviler det andelshaveren at få foretaget et VVS- og EL tjek
El-tjek og WS-tjek skal udføres af autoriserede El- og WS-instalIatører. WS og EL
tjekrapporterne skal udleveres til såvel køberen af andelen som foreningens bestyrelse. Den
sælgende andelshaver bekoster WS og EL tjek rapporterne, og er ansvarlig for udbedring af
alle fejl og mangler som rapporterne omtaler inden handelsdagen. Udbedring af fejl og mangler
skal dokumenteres overfor køber, administrator og bestyrelsen af den sælgende andelshaver.
Bestyrelsen skal godkende dokumentationen".

Forslaget blev vedtaget på generalforsamling sidste år, men da der ikke var repræsenteret 2/3
andelshavere, skal foreningen stemme på ny om forslaget, hvor det alene kræves tilslutning af
2/3 af de fremmødte andelshavere.

Herefter stemtes der om forslaget. 5 stemte for, 15 stemte imod og 3 stemte blankt. Hermed
blev forslaget ikke vedtaget.

(B) Bestyrelsen indstillede til følgende forslag til ændring af vedtægterne:

• Ændring af § 28, stk. 7, hvor det tilføjes:

"Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, følger suppleanten det udtrædende medlems
valgperiode, og er således på valg, når det udtrædende medlem ville have været på valg. "

Formanden Anders Thornval forklarede, at forslaget var et forsøg på at undgå at udskifte
hele bestyrelsen ved samme valg, ved at sikre at en suppleant der indtræder i bestyrelsen,
overtager den "termin" for valg, som det bestyrelsesmedlem man erstatter har.

En andelshaver er bemærkede at suppleanter er på såkaldt træningslejr og var derfor imod
forslaget.

Herefter stemtes der om forslaget. 15 stemte for, l stemte imod og 7 stemte blankt og
forslaget var herefter ikke vedtaget da det krævede 15,3 stemmer for godkendelse.

• Tilføjelse af ny § 36 indsættes:

Kommunikation

§ 36 Bestyrelsen og administrator er berettiget til at give alle meddelelser,
indkaldelser, opkrævninger mv. i henhold til disse vedtægter ved digital post,
ligesom dokumenter kan fremsendes digitalt, fremlægges via foreningens
hjemmeside eller ved anden fildeling på internettet.
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Stk 2. Medlemmet skal, hvis muligt, oplyse e-mailadresse eller tilsvarende digital
kontaktadresse til bestyrelsen og administrator. Medlemmet har selv ansvaret
for at underrette bestyrelsen og administrator om ændringer i disse oplysninger.

Stk 3. Meddelelser og dokumenter afsendt til den e-mailadresse eller tilsvarende digital
kontaktadresse, som medlemmet har oplyst, anser bestyrelsen eller
administrator som fremkommet til medlemmet Dokumenter fremlagt via
foreningens hjemmeside eller via anden fildeling på internettet skal anses for
korrekt fremlagt I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til
medlemmet med henvisning til fremlagte dokumenter på
hjemmesiden/intemettet.

Stk 4. Indkaldelser til generalforsamlinger samt andre informationer af væsentlig
karakter bliver bekendtgjort i opgangene ved opslag, så beboere uden e-
mailadresse eller tilsvarende digital kontaktadresse kan rekvirere materialet via
bestyrelsen eller administrator.

Stk 5, Bestyrelsen og administrator er, uanset stk. l -4, berettiget til at give meddelelser
mv. med almindelig eller anbefalet post

Formanden bemærkede at der i dag bliver indkaldt på papir. Bestyrelsen foreslår at
udsendelse på e-mail vil gøre det nemmere. Tidshorisont er også en udfordring pga.
Postnord.

Herefter stemtes der om forslaget. 20, stemte for, ingen stemte imod og 3 stemte blankt og
forslaget er hermed vedtaget, men da der ikke var repræsenteret 2/3 af foreningens
andelshavere, skal forslaget endeligt godkendes på ny generalforsamling.

5. 2 Haveanlæ

CA) Bestyrelsen indstillede til følgende forslag vedr. haveanlæg på den store plæne:

Der ønskes en bedre udnyttelse af den store græsplæne. I 2019 blev det besluttet at bruge
op til 500.000 til forskønnelse af haven. Tegning og tilbud er med udsendt indkaldelsen.
Prisen var 1. 5 mio. Derfor foreslås i stedet 2 runder terrasser der bliver trukket væk fra

bygningerne. Etableret med en hæk omkring til fred og ro.

Bestyrelsen uddybede forslaget. Legeplads foreslås nede i hjørnet, hvor den tidligere
legeplads også lå. Også trukket væk, for ikke at forstyrre op til lejlighederne. Der er valgt
samme firma, som har lavet legeplads bag Gadekæret. Ved legepladsen etableres også en
terrasse til at sidde ved med nogle møbler.

Der var et spørgsmål til om legepladsen skulle besigtiges årligt, ligesom i børnehaver mv.
Bestyrelsen oplyste, at det ikke var tilfældet og gjorde endvidere opmærksom på, at
legepladsen er for A/B Ved Kæret, men den bliver dog ikke lukket inde.

Der blev oplyst at de budgetterede 230.000 kr. dækker både legeplads og de to runde
terrasser og begge dele er med i budgettet.

Der blev spurgt ind til om priserne var baseret på tilbud, og bestyrelsen bekræftede at der
var modtaget skriftlige tilbud.

I efterfølgende afstemning om 3 terrasser og bord og bænke, stemte 20 stemmer for, ingen
stemte imod og 3 stemte blankt og forslaget er hermed vedtaget.
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Ved afstemning om legeplads, stemte 16 for, 5 stemte imod og 2 stemte blankt og forslaget
er hermed vedtaget.

5.3 Forslag fra Bo Sørensen om afskaffelse afbetaling af 300kr. per havedag per andel.

Bo Sørensen uddybede sit forslag ved, at det at deltage i havedag burde bunde i et ønske om
socialt samvær og at gøre noget for foreningen og ikke i betaling.

Formanden Anders Thornval gjorde opmærksom på, at man efter indførelse af betaling,
havde konstateret, at fremmødet var blevet større og at alle deltager efter evne og bidrager
til fællesskabet. Han forslog at løsningen kører nogle gange mere og at man derefter kan
evaluere ordningen.

Der blev også anført, at det skabte motivation for at deltage og hvis deltagelsen daler med
tiden, vil der skulle hyres firma til løsningen i stedet for.

Til sidst blev det foreslået at man kunne deltage med anden hjælp, hvis ikke man kunne på
selve havedagen.

Herefter stemtes der om forslaget 5 stemte for, 8 stemte imod og 8 stemte blankt og
forslaget er dermed ikke vedtaget.

Ad punkt 6:

Val tilbes reisen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer var IKKE på valg og fortsætter i bestyrelsen:

Formand Anders Thornval

Bestyrelsesmedlem Hanne Sneholm
Bestyrelsesmedlem Gitte Lærkesen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og ønsker genvalg:
Bestyrelsesmedlem Kristian E. Jensen

Der blev flerstemmigt stemt for Kristian E. Jensen som genvalgt.

Kim Poulsen stillede også op og blev flerstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem.

Bes reisen består herefter af:
Formand Anders Thornval

Bestyrelsesmedlem Hanne Sneholm
Bestyrelsesmedlem Gitte Lærkesen
Bestyrelsesmedlem Kristian E. Jensen
Bestyrelsesmedlem Kim Poulsen

Der skulle vælges 1-2 suppleanter:
Nuværende suppleant Vibeke Kvorning ønskede ikke genvalg.
Suppleant Charlotte Olesen ønskede genvalg og blev flerstemmigt genvalgt som suppleant.
Cecilie Jensen stillede op og blev flerstemmigt valgt som suppleant.
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Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslog, at revisor Peter Deiborg blev genvalgt som revisor og dette blev
godkendt af generalforsamlingen.

Valg af administrator:
Bestyrelsen foreslog, at Virum Torv Advokater blev genvalgt som administrator og blev
godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 7:
Ingen punkter under eventuelt.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og
hævede generalforsamlingen kl. 21:09.

^
Advokat Eva Meiling

Side 7


