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Referat af ordinær generalforsamling d. 5. oktober 2020
i A/B Ved Kæret

Der blev den 5. oktober 2020 afholdt ordinær generalforsamling i A/B Ved Kæret. Generalforsamlingen
afholdtes i Store sal, Administrationscenteret ved Hovedbiblioteket, Stationsvej 38, 3460 Birkerød, med
følgende dagsorden:

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

herunder vedtagelse af andelskrone.

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
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Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 20 andele ud af 35, heraf 5 ved fuldmagt. Endvidere deltog
advokat Eva Meiling og administrator Stine Riis Simonsen fra Virum Torv Advokater.

Ad da sordenens unkt l:

Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingen iht. vedtægterne var
indkaldt med rettidigt varsel, men blev afholdt for sent. Da dette skyldes forsamlingsforbuddet grundet
Covid-19, sås der gennem fingrene hermed og generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig.

Til referent valgtes administrator Stine Riis Simonsen.

Ad da sordenens unkt 2:

Formand Kim Kronslev gennemgik bestyrelsens beretning, der er vedlagt referatet.

Der blev spurgt ind til kastanjetræet, der ved en fejl er blevet fældet af Greenwork. Træet var dog
råddent. Bestyrelsen oplyste, at Greenwork ikke agter at plante et erstatningstræ uden beregning. Der
er dog planer om at plante træer ud mod Rundforbivej.

Bo Sørensen spurgte ind til udgifterne vedrørende de vandskader, der har været i foreningen. Dertil
svarede bestyrelsen at skaden i nr. 209 var dyr i udbedring, men at denne er dækket af foreningens
forsikring. Den anden skade er ikke dækket og udgiften til udbedring fremgår som en post i budgettet
for 2020.

Badeværelset i kælderen er blevet renoveret. Låsen skiftes, hvorefter bestyrelsen udsender orientering
om, at badeværelset kan godkendes. Der blev opfordret til, at der etableres en løsning, så man ved brug
kan være sikker på at være uforstyrret.
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Beretningen blev herefter godkendt.



Adda sordenens unkt3:

Punktet var udgået, idet regnskabet for 2019 blev godkendt på den ordinære papirgeneralforsamling
afholdt d. l. juli 2020.

Adda sordenens unkt4:

Advokat Eva Meiling gennemgik budgettet for 2020.

Bo Sørensen nævnte at generalforsamling for et par år siden besluttede at sætte boligafgiften op
såfremt budgettet udviste underskud, hvilket er tilfældet i budgettet for 2020, og Bo Sørensen ønskede
forklaring på, hvorfor der ikke var en indstilling om at sætte boligafgiften op.

Christian Ejlebjærg gjorde opmærksom på, at bestyrelsen på sidste ordinære generalforsamling lovede
at stille forslag om nedsættelse af boligafgiften pga. foreningens formue, men at det naturligvis stod alle
frit for at stemme imod forslaget.

Hanne Sneholm spurgte, hvor i budgettet man kan se besparelsen efter låneomlægningen. Hertil
svarede Kim Kronslev at besparelsen ses under renter og afdrag, der er lavere i budgettet for 2020 end i
budgettet for 2019.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad da sordenens unkt 5:

• Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af boligafgiften pr. l. januar 2021 fra det nuværende

nøgletal på 712, - kr./år/m2 til 590,- kr./år/m2. Bestyrelsen foreslog enten en mærkbar nedsættelse
eller slet ingen nedsættelse.

Generalforsamlingen besluttede at vente med at stemme om forslaget til de øvrige forslag var
behandlet.

• Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes §15:

Nyt stk. 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 WS- og EL tjek. El-tjek

og VVS-tjek skal udføres af autoriserede El- og WS-installatører. WS- og El tjek rapporterne skal

udleveres til såvel køberen af andelen som foreningens bestyrelse. Den sælgende andelshaver
bekoster VVS 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".
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Bo Sørensen knyttede en bemærkning om, at det vil være en god forsikring for foreningen at vedtage

udarbejdelse af rapporterne ved salg, idet den fagmand, der udarbejder rapporterne, hæfter for
åbenlyse fejl og mangler, der ikke fremgår heraf.

Herefter kom forslaget til afstemning. 18 stemte for, hvilket var mere end 2/3 af de fremmødte. Da

forslag om vedtægtsændringer kræver at der er repræsenteret mere end 2/3 af andelshaverne og at

2/3 heraf skal stemme for, skal forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen beslutter nu om der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling eller om

forslaget færdigbehandles på den ordinære generalforsamling til foråret.
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• Bestyrelsen havde ligeledes stillet forslag om, at der etableres 4 nye parkeringspladser, heraf l MC-

parkeringsplads. Baggrunden for forslaget er, at der er kommet flere andelshavere med bil, og

bestyrelsen har på den baggrund undersøgt, at den billigste løsning på etablering af yderligere

parkeringspladser er, at lave 3 pladser, der hvor det nuværende tørrestativ er placeret og at en 4.

plads etableres ud for transformerstationen.

Der var herefter en drøftelse af forslaget, sammenholdt med forslag fra Hanne Sneholm og Anders
Thornval om tørrestativ m. v. Under drøftelsen blev bestyrelsen opfordret til, at revidere husordenens
bestemmelser om parkering.
Herefter blev forslagene samlet i én afstemning. 7 stemte for etablering af 4 nye parkeringspladser
og 10 stemte imod. Forslaget blev således ikke vedtaget.

Der var dog generel tilslutning til etablering af ny parkeringsplads ved transformerstationen.

Sluttelig havde bestyrelsen stillet forslag om, at ændre bestyrelsesgodtgørelsen fra kr. 2.000,- årligt
til formanden og kr. 1. 000,- til de øvrige bestyrelsesmedlemmer til kr. 3. 850,- pr. år for alle i
bestyrelsen. Dette ledte til spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt at bestyrelsesarbejde skal
aflønnes. Der var en drøftelse herom, hvorefter forslaget kom til afstemning. 11 stemte for og
forslaget blev således vedtaget.

Flere andelshavere havde stillet forslag om, at der nedsættes forskellige udvalg/arbejdsgrupper i
foreningen, bl. a. et haveudvalg, en altanarbejdsgruppe og en arbejdsgruppe med henblik på
etablering af en legeplads.

Dette var der generel tilslutning til, og man enedes om at stemme om Anders Thornvals forslag om
haveudvalg:
For at sikre de grønne områders pleje og pæne udseende, nedsættes der et haveudvalg bestående af
3-4 medlemmer. Bestyrelsens repræsentation er ikke et krav.

a) Haveudvalget skal have et mindre rådighedsbeløb til små anskaffelser på omkring kr. 2. 000, - -
3.000,-årligt.

b) Haveudvalgets medlemmer skal have fri adgang til haveredskaber og materiel i det dertil
indrettede kælderrum.

c) Havevudvalget forelægger hvert % dr en plan for bestyrelsen, til drøftelse og godkendelse.

d) Bestyrelsens planer og arbejde på udendørs arealer forelægges haveudvalget inden
igangsættelse.

Forslaget om haveudvalg blev vedtaget med 17 stemmer for.

Til haveudvalget valgtes Anders Thornval og Hanne Sneholm. Det blev aftalt, at de udsender
opfordring til andre andelshavere til at melde sig som deltagere.

For så vidt angår altanprojekt har dette været drøftet på tidligere generalforsamlinger, og det har
været svært at opnå godkendelse hertil hos kommunen. Der var tilslutning til at nedsætte et udvalg
for altaner, idet der stemtes om Anders Thornvals forslag:

Med henblik på at få gennemført et altanprojekt, nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af 3-4
medlemmer. Bestyrelsens repræsentation er et krav.

Målet for arbejdsgruppen er, at forelægge et altanprojekt, der kan opnå vedtagelse og som sætter
ramme for æstetik, fleksibilitet, regler for anvendelse, anvendelighed og godkendelse i kommunen.
Forslag til projekt skal forelægges senest ved ordinær generalforsamling 2021.
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Forslaget skal ikke være bundet af tidligere altanprojekt, men skal hae frie rammer til at få
udarbejdet nyt/nye forslag.

Da etablering afaltanløsning på 2. sal indebærer tagarbejde, skal det undersøges om det er rationelt
og økonomisk samtidig at udskifte tageternit, og om det i samme forbindelse kan være økonomisk
rationelt at få installeret solpaneler eller anden installation, der kan gøre vores boliger grønnere.

Til udarbejdelse af forslag, projektering og godkendelse i kommunen skal deri første omgang
afsættes et rådighedsbeløb på kr. 70. 000,-.

Forslaget om altanprojekt blev vedtaget med 13 stemmer for

Til altanudvalget valgtes Bo Sørensen og Kristian Ejlebjærg.

Altanudvalget skal ligeledes vurdere Hanne Sneholms forslag om renovering af de hvide plader på
bygningernes havesider.

For så vidt angår om nedsættelse af en arbejdsgruppe for etablering af en legeplads blev det
besluttet, at bestyrelsen arbejder på et forslag ind. budget til fremsættelse på næste
generalforsamling.

Anders Thornval have stillet forslag om 2 udgange græsplænen fra kælderen i nr. 211 og nr. 215.
Efter en drøftelse kom forslaget om 2 udgangsdøre til afstemning og blev ikke vedtaget.
Generalforsamlingen besluttes at stemme om etablering af l udgangsdør, hvilket blev vedtaget med
10 stemmer for.

Anders Thornval havde stillet forslag om, at bestyrelsen tager initiativ til etablering af privat
superlader/lynlader til el biler. Der var generel tilslutning til at andelsboligen skal have oplader til el
biler. Med 15 stemmer for blev bestyrelsen opfordret til at arbejde videre med en konkret plan
herfor.

Hanne Sneholm havde stillet forslag om, at der blev udpeget et rum i kælderen til opbevaring af
planter om vinteren. Forslaget blev drøftet og kom til afstemning. 6 stemte for og forslaget blev
således ikke vedtaget.

Hanne havde ligeledes foreslået, dels at ejendommen gennemgås for manglende isolering, dels en
undersøgelse af muligheden for at etablere jordvarme anlæg.
Bestyrelsen oplyste, at det allerede er på bestyrelsens to do liste, at få ejendommen undersøgt med
termokamera.
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For så vidt angår jordvarme anlæg var der en drøftelse af muligheden for energioptimering, f.eks.
med jordvarme, solceller eller jord til luft. Der var tilslutning fra generalforsamlingen med 14
stemmer for, til at bestyrelsen skal undersøge hvorledes det er muligt at energioptimere
bygningerne.

Hanne Sneholm havde stillet forslag om, at der ikke sprøjtes med plantegift på ejendommen A/B Ved

Kæret. Bestyrelsen oplyste, at der dem bekendt ikke sprøjtes med gift.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Hanne Sneholm havde stillet forslag om renovering af vaskekælderen i opgang 205 samt
færdiggørelse af lysprojekt.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det er planlagt at installere fugtfølere og ventilatorer i
vaskekældrene.
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Desuden er maling af vaskekældre omfattet af tilbuddet vedrørende færdiggørelse/reparationer
efter det afsluttede lysprojekt. Bestyrelsen har indhentet tilbud på istandsættelse efter lysprojektet.

Det vil koste kr. 100.000,- samlet, hvilket er årsagen til, at det endnu ikke er igangsat.

Generalforsamlingen var enige om at udføre renoveringen og fordele udgiften over et par er. Med 16

stemmer for blev dette vedtaget.

Efter behandling af samtlige indkomne forslag blev der stemt om nedsættelse af boligafgiften med 17%
pr. l. januar 2021, jf. første forslag. 14 stemte for en nedsættelse af boligafgiften, og forslaget blev
således vedtaget.

Adda sordenens unkt6:

Formand Kim Kronslev og bestyrelsesmedlemmerne Søren Hjorth Hansen, Gitte Lærkesen og Kristian
Ejlebjærg var på valg og ønskede genvalg. Jess Bønkel Jensen var også på valg men ønskede ikke genvalg.

Anders Thornval og Hanne Sneholm stillede op, og Kim Kronslev og Søren Hjorth Hansen trak sig fra
bestyrelsen.

Gitte Lærkesen og Kristian Ejlebjærg blev genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev Anders Thornval og
Hanne Sneholm valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte Damkjær Olesen og Vibeke Kvorning blev valgt som suppleanter

Bestyrelsen består herefter af:

Anders Thornval (formand)
Gitte Lærkesen (bestyrelsesmedlem)
Kristian Ejlebjærg (bestyrelsesmedlem)
Hanne Sneholm (bestyrelsesmedlem)

Charlotte Damkjær Olesen (suppleant)
Vibeke Kvorning (suppleant)

Revisor Peter Deiborg blev genvalgt som revisor.

Virum Torv Advokater blev genvalgt som administrator.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede
generalforsamlingen.
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Den 23. oktober 2020

Dirigent

Eva Meiling

Formand Anders Thornval Gitte Lærkesen

Kristian Ejlebjærg HanneSneholm

Sides



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Undersknvemes identiteter er registreret og listet herunder

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NSM ID NSM ID
Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-548231691119

Anders Thomval
Formand

23-10-2020 16:36

NSN ID
Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-613054920337

Gitte Lærkesen
Bestyrelsesmedlem

26-10-2020 08:55

Med CPR validering
Serienummer: PI D:9208-2002-2-358130515023

Hanne Sneholm
Næstformand

23-10-2020 17:03

NSN ID
Serienummer PID:9208-2ro2-2-938075139497

Eva Mej li ng
Dirigent

27-10-202007:59
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NSN ID
Med CPR validering

Serienummer: PID:9208-2002-2-942761966268

Kristian Ejlebjærg Jensen
Bestyrelsesmedlem
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27-10-2020 17:52

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice.
Signeringsbeviseme i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af
den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sedan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe COS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af

Visma Addo signenngssen/ice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo. net/WebAdmin/#/NemldVa[idation



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor Hændelsesloggen
beskriver undersknvers hændelser i forbindelse med signering af dokunnentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Referat af ordinær generalforsamling d. 5. 10. 2020. pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
partere på e-mail eller som link til download. Undersknver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Adda.
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Hændetseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2020-10-23 10:32 Undersknftsprocessen er startet
2020-10-23 10:32 Undersknftsprocessen er startet
2020-10-23 10:32 Undersknftsprocessen er startet
2020-10-23 10:32 Undersknftsprøcessen er startet
2020-10-23 10:32 Underskriftsprøcessen er startet
2020-10-23 10:32 En besked er sendt til Anders Thomval
2020-10-23 10:32 En besked er sendt til Gitte Lærkesen

2020-10-23 10:32 En besked er sendt til Kristian Ejlebjærg Jensen
2020-10-23 10:32 En besked er sendt til Hanne Sneholm
2020-10-23 10:32 En besked er sendt til Eva Meiling
2020-10-23 16:34 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via lintet der blev sendt til Anders Thomval og identifikationsmetoden NemlD privat

blev anvendt fra IP adresse 128. 0.73.62
2020-10-23 16:35 Dokumentet blev åbnet via [inket sendt til Anders Thomval

2020-10-23 16:36 Anders Thomval har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 5. 10.2020.pdf via NemlD privat (PID:
9208-2002-2-548231691119)

2020-10-23 16:36 Alle dokumenter sendt til Anders Thomval er blevet underskrevet
2020-10-23 17:00 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via [inket der blev sendt til Hanne Sneholm og identifikationsmetoden NemlD privat

blev anvendt fra IP adresse 90. 184. 126. 124
2020-10-23 17:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Hanne Sneholm
2020-10-23 17:03 Hanne Sneholm har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 5. 10.2020.pdfvia NemlD privat (PID:

9208-2002-2-358130515023)
2020-10-23 17:03 Alle dokumenter sendt til Hanne Sneholm er blevet underskrevet

2020-10-23 17:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kristian Ejlebjærg Jensen og identifikationsmetoden
NemlD privat blev anvendt fra IP adresse 87.60. 109. 107

2020-10-26 08:50 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Gitte Lærkesen og identifikationsmetoden NemlD privat
blev anvendt fra IP adresse 188. 183. 101. 179

2020-10-26 08:51 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Gitte Lærkesen og identifikationsmetoden NemlD privat
blev anvendt fra IP adresse 188. 183. 101. 179

2020-10-26 08:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Lærkesen

2020-10-26 08:54 Identifikationsskæmnen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Gitte Lærkesen og identifikationsmetoden NemlD privat
blev anvendt fra IP adresse 188. 183. 101. 179

2020-10-26 08:54 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Gitte Lærkesen og identifikationsmetoden NemlD privat
blev anvendt fra IP adresse 188. 183. 101. 179

2020-10-26 08:55 Gitte Lærkesen har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 5. l0.2020.pdf via NemlD privat (PID:
9208-2æ2-2-613054920337)

2020-10-26 08:55 Alle dokumenter sendt til Gitte Lærkesen er blevet underskrevet
2020-10-27 07:58 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Eva Meiling og identifikationsmetoden NemlD privat blev

anvendt fra l P adresse 131. 164. 170. 102
2020-10-27 07:59 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Eva Meiling
2020-10-27 07:59 Eva Mejling har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 5. l0.2020.pdfvia NemlD privat (PID:

9208-2002-2-938075139497)
2020-10-27 07:59 Alle dokumenter sendt til Eva Meiling er blevet underskrevet
2020-10-27 17:19 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kristian Ejlebjærg Jensen og identifikationsmetoden

NemlD privat blev anvendt fra IP adresse 87.60.109,107
2020-10-27 17:49 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Kristian Ejlebjærg Jensen og identifikationsmetoden

NemlD privat blev anvendt fra IP adresse 87.60.109.107
2020-10-27 17:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristian EJlebjærg Jensen
2020-10-27 17:52 Kristian Ejtebjærg Jensen har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling d. 5. 10. 2020.pdf via NemlD

privat (PID: 9208-2002-2-942761966268)
2020-10-27 17:52 Alle dokumenter sendt til Kristian Ejlebjærg Jensen er blevet underskrevet
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A/B Ved Kæret
Rundforbivej 201-219, 2850 Nærum

Beretnin 2019-2020

Generalforsamlin 5/10 2020

Andele: 1 af foreningens lejelejligheder er solgt som andel pr. 1/6 2019

36 andelshavere

4 lejere (ny lejer i 207 st.th. pr. 1. december 2019)
40 lejligheder

Best relse: 13 bestyrelsesmøder afholdt siden sidste ordinære generalforsamling.
1 ekstraordinær generalforsamling afholdt.
Ændring i bestyrelsens sammensætning november 2019 samt juli 2020.
hlertil div. aktiviteter - praktiske opg. - vurderinger - m. v.

Sager: - Nyt hegn ud mod Hartmanns Plads
Der er lavet nyt hegn ud mod Hartmanns Plads.

- Nyt stendige ud mod Hartmanns Plads
Der er etableret et nyt stendige ud mod Hartmanns Plads, nu trukket i en lige
linje langs det gældende skel. Den nederste del af plænen er genetableret, og
der vil blive plantet ligusterhæk langs det nye stendige.

- Lysprojekt færdiggjort
Lysprojektet er gjort færdigt med de sidste LED-stolpelamper og opdatering af
belysningen i de sidste kældre og opgange, samt nye lamper på hegnet ved
gavlen af 201.

- Udskiftning af vandledninger mellem blokkene
Grundet et nyt brud på varmtvandsledningen mellem 209-203 er alle
vandledninger mellem både 209-203 og 209-205 skiftet. Selve bruddet er
dækket af bygningsforsikringen, men kun bruddet, og det er med 40% selvrisiko
grundet alderen af røret. Men da det er brud nr. 2 valgte bestyrelsen en komplet
udskiftning af alle rør.

- Udskiftning af varmtvandsrør på krybelofterne
Grundet en ny vandskade i 217 som følge af indvendig tæring af
varmtvandsrørene pé krybelofterne, er alle disse rør udskiftet. Umiddelbart før
udskiftningen opstod en ny skade i 209 som følge af udvendig tæring af disse
rør, men her dækker forsikringen i modsætning til skaderne som følge af
indvendig tæring.

- Blødtvandsanlæg installeret
Blødtvandsanlægget fra BWT er blevet installeret og kører uden problemer.
Forbruget af salt er ca. 250 kg/måned.

- Låneomlægning gennemført pr. 1 . april 2020
Den planlagte låneomlægning med indbetaling kr. 1 mio. samt ændring af
løbetiden til 30 år er gennemført 1. april 2020.

- Haveprojekt
Der er arbejdet videre på projektforslaget for den store plæne, men grundet de
store udgifter til vandrør samt uenigheder med leverandøren af projektforslaget
udsættes dette.

- Legeplads
Dette forslag er udsat af de samme årsager som projektforslaget for den store
plæne.
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- Genetablering af hjørneplænen
Hjørneplænen er genetableret med planering samt nyt græs som udbedring af
skaderne efter gravearbejdet, og hegnet på hjørneplænen vil blive repareret på
passende vis.

- Parkering
Der er kommet flere biler på ejendommen, hvilket har medført at der ikke
nødvendigvis er parkeringspladser til alle på én gang, men dette berettiger ikke
til parkering udenfor de markerede arealer, til gene for andre.
De 4 nye pari<eringspladser der stilles som forslag C burde hjælpe, men selvom
disse vedtages kan der stadig opstå mangel.

- Affaldsskakter

Affaldsskakteme er lukket pr. 5. september 2020. Lukningen er initieret af den
kommende affaldsordning med sortering af organisk affald, kombineret med
nødvendige reparationsarbejder for affaldsstativerne såfremt skakterne fortsat
skulle anvendes.
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