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Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 19. november 2019
i A/B Ved Kæret

Der blev den 19. november 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling i A/B Ved Kæret.
Generalforsamlingen afholdtes i Nærum Kirkes konfirmationslokale, med følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent
2. Valg af formand
3. Forslag fra bestyrelsen

• Forslag A: Forslag til ændringer af vedtægternes § 15: Tilføjelse af krav til

udarbejdelse af EL- og WS-tjek.

• Forslag B: Om etablering af blødvandsanlæg

• Forslag C: Om genetablering af stendige mod Rundforbivej

4. Vejledende tilkendegivelse vedr. låneomlægning
5. Vejledende tilkendegivelse vedr. anlægsprojekt for den store plæne
6. Orientering fra bestyrelsen (lysprojekt og nyhedsbreve)
7. Eventuelt.
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Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 23 andele ud af 35, heraf 3 ved fuldmagt. Endvidere
deltog advokat Eva Meiling og advokat Anne Falkenberg fra Virum Torv Advokater.

Ad da sordenens unkt l:

Til dirigent valgtes advokat Eva Meiling, som konstaterede, at generalforsamlingen iht.
vedtægterne var lovligt indkaldt. Til referent valgtes advokat Anne Falkenberg.

Ad da sordenens unkt 2:

Kim Kronslev valgte primo november at trække sig som formand og bestyrelsesmedlem.
Efterfølgende har Kim Kronslev dog valgt at genopstille til formandsposten igen efter nogle
interne drøftelser i bestyrelsen.

Det blev drøftet, om formanden først kunne vælges på næste års ordinære generalforsamling iht.
vedtægterne, men advokat Eva Meiling henviste i den forbindelse til vedtægternes § 23, stk. 3,
hvoraf det fremgår, at såfremt valg af formand er angivet som et punkt i dagsordenen for den
ekstraordinære generalforsamling, kan der ligeledes træffes beslutning om valg af formand på
en ekstraordinær generalforsamling.

Punktet kom derefter til afstemning, og der var et overvældende flertal for at vælge Kim Kronslev
som formand igen.
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Derudover blev der efterlyst suppleanter til bestyrelsen, og Peter Madsen og Kristian Ejlebjerg
Jensen valgte at stille op, og blev begge valgt til suppleantposterne med et stort flertal.

Ad da sordenens unkt 3:

Forslå A Vedtæ tsændrin er 15 : El- o WS-t'ek :

Bestyrelsen havde stillet forslag på ordinær generalforsamling om ændring af vedtægternes §15,
som blev vedtaget, men ikke med det fornødne flertal. Forslag om vedtægtsændringer kræver,
at der er repræsenteret mere end 2/3 af andelshaverne, og at 2/3 heraf skal stemme for, hvorfor
forslaget skulle vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling.

Forlaget fremlagdes i præcis sammen form som på den ordinære generalforsamling. Ændringen
til § 15 lyder derfor fortsat som følger:

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 VVS- og EL tjek. El-
tjek og VVS-tjek skal udføres af autoriserede El- og VVS-installatører, udpeget af bestyrelsen. VVS
og EL tjekrapporterne 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".

Dette punkt affødte længere drøftelser, idet der af flere andelshavere blev spurgt ind til, hvad
ordningen præcis indebar for den enkelte andelshaver, og efter hvilke retningslinjer disse el-tjek
udarbejdes efter. Flere udtrykte behov for, at der blev tilvejebragt mere viden, før man kunne
stemme for forslaget, og at formuleringen til de nye punkter i vedtægternes § 15 skulle
præciseres, således at det ikke var bestyrelsen, der skulle udpege den elektriker/WS'er, der
skulle udarbejde disse "rapporter".

Endvidere, ville flere andelshavere sikre sig, at det ikke var den samme el-installatør/WS'er, som
udførte løbende udbedringer af forholdene på ejendommen, som tillige skulle udarbejde el-og
VVS tjek. Dette forsikrede bestyrelsen.

Fordele og ulemper blev drøftet, og det endte med, at det besluttedes at genfremsætte forslaget
på den ordinære generalforsamling i 2020, når der er tilvejebragt mere viden om retningslinjerne
for udarbejdelse af el-tjek, herunder indhentelse af de fortrykte skemaer mange el-installatører
benytter sig af, når de udarbejder el-tjek.

Forslå B Bl dvandsanlæ :

Forslaget blev drøftet på den ordinære generalforsamling, men udskudt til fornyet drøftelse efter
bestyrelsens nærmere undersøgelser af fordele og ulemper ved anlægget. Forslaget blev nu
genfremsat på nærværende ekstraordinære generalforsamling.

Formand Kim Kronslev fortalte, at bestyrelsen i mellemtiden havde været ude og besigtige et
blødvandsanlæg, som var etableret hos en anden større andelsboligforening A/B Opnæsgård, og
fortalte at andelshaverne i denne forening oplevede store fordele ved det "bløde vand". Det
kalkfattige vand blandt andet forlængede levetider for deres hårde hvidevarer, varmeanlæg og
generelt bedre drikkevand, hvilket betød, at der var penge at spare på sigt for foreningen. Kim
Kronslev oplyste videre, at blødgøringsanlægget fjerner 2/3 af kalken i vandet.
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Mange andelshavere kom med positive tilkendegivelser omkring projektet, og de fordele der er
forbundet hermed. Andre andelshavere udtrykte bekymring herom, da de havde erfaring med
(fra andre boligforeninger), at ændring i vandets kalkholdighed afføder behov for omfattende
rørudskiftninger, idet kalken også bidrager til rørenes levetid.

Bestyrelsen lovede at sende nærmere info ud omkring, hvad ændring af vandets hårdhedsgrad
betyder for de hårde hvidevarer og reguleringen af dem.

Forslaget kom til afstemning. 14 stemte for og 6 stemte i mod. Forslaget blev derfor vedtaget.

Forslå C Genetablerin afstendietmodRundforbive':

Bestyrelsen stiller forslag om genetablering af stendiget mod Rudersdals Kommunes grund langs
Rundforbivej, herunder rydning af beplantning langs stendiget.

Formand Kim Kronslev forklarede, at stendiget er i så dårlig stand, at det er nødvendigt at handle
nu. Den eksisterende beplantning skal fjernes, og det kan ikke gøres uden, at stendiget falder
sammen. Genetablering af stendiget skal finde sted i det nyopmålte (og lige) skel og etableres
med nye sten uden cement (mellem stenene). Ny beplantning skal etableres efterfølgende.
Omkostningerne hertil erjf. indhentet tilbud på kr. 250.000,00.

Forslaget blev drøftet, og der var enkelte andelshavere, der udtrykte ærgrelse over, at den
eksisterende beplantning skulle fjernes, men der forlød mange positive tilkendegivelser omkring
forskønnelse af området.

Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget af et overvældende flertal.

Ad da sordenens unkt 4:

Bestyrelsen ønskede en vejledende afstemning om en evt. låneomlægning.

Bestyrelsesmedlem, Tobias Kjeldsen redegjorde for baggrunden for forslaget om låneomlægning,
og fremlagde i den forbindelse uddybende beregninger.

Idéen bag en låneomlægning er, at anvende l million fra kassebeholdningen til nedbringelse af
andelsforeningens gæld, og derved opnå ydelsesbesparelser og dermed på sigt en nedregulering
af boligafgiften. Når kassebeholdningen er så fornuftig, kan man ligeså godt afdrage på gælden,
i stedet for at betale negativ indlånsrente.

Der blev fremlagt beregninger for regulering af boligafgiften for hhv. et 20-årigt fastforrentet lån
samt for et 30-årigt fastforrentet lån. For de nærmere detaljer henvises til dokumentet. "Tillæg
til punkt 4", som blev uddelt af Tobias Kjeldsen.

Forslaget blev drøftet, og flere udtrykte opbakning til forslaget, men fandt det svært at afgøre,
hvor lang lånets løbetid skulle være. Tobias Kjeldsen fortalte, at der naturligvis vil blive sendt
yderligere information ud, såfremt forslaget bliver stillet, herunder en nærmere redegørelse for,
hvad en låneomlægning vil betyde for den enkelte andelshaver alt efter fordelingstal.

Bestyrelsen oplyste også, at baggrunden for den vejledende afstemning var, at få afklaring på om
der var opbakning blandt andelshaverne til, at bestyrelsen arbejdede videre med forslaget, og at
det i øvrigt var en længere proces. Endvidere, skal andelshaverne også involveres, da der er tale
om anvendelse af l million af kassebeholdningen.
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Flere andelshavere spurgte ind til, om beløbet kunne bruges til renoveringsprojekter - og i det
hele taget blev der drøftet, hvor lang løbetiden på lånet burde være. Der blev også drøftet om
der skulle være tale om et fastforrentet lån eller et flexlån.

Direkte adspurgt af en andelshaver, oplyste Tobias Kjeldsen, at omkostningerne til
låneomlægningen formentlig ville beløbe sig til ca. 50.000.

Afslutningsvist, blev det understreget, at nedsættelsen af boligafgiften besluttes på en ordinær
generalforsamling.

Forslaget kom til vejledende afstemning, og 18 stemte for et 30-årigt lån, og l stemte for et 20-
årigt lån.

Ad da sordenens unkt 5:

Bestyrelsen ønskede endnu en vejledende afstemning om anlægsprojekt for den store plæne.

Bestyrelsen har med firmaet Greenwork drøftet muligheder for anlægsprojekt. Formand Kim
Kronslev redegjorde for baggrunden for forslaget, og at bestyrelsen ligeledes havde drøftet
projektet med andre havearkitekter.

Greenwork skal udarbejde en skitseplan for et samlet anlægsprojekt (omkostninger for
udarbejdelse af skitseplan er kr. 28.125. Halvdelen af dette beløb bliver trukket fra i det endelige
projekt, såfremt man går videre med Greenwork).

Bestyrelsen gav udtryk for, at de ønsker at involvere andelshaverne i projektplanen, og hvad
denne skal indeholde - endvidere ønskede de andelshavernes besyv omkring, hvilken
budgetramme Greenwork skal arbejde ud fra. Bestyrelsen oplyste/ at de direkte havde adspurgt
Greenwork, om de kunne udarbejde "noget ordentligt" for l million, og det havde de bekræftet.
Tobias Kjeldsen oplyste, at beløbet er finansieret af kassebeholdningen, hvorfor der ikke skal
optages et lån til finansiering af projektet.

Dette udløste en længere diskussion. Flere andelshavere gav udtryk for, at det var svært at tage
stilling til projektet, når der ikke er fremlagt konkrete forslag til, hvad projektet indeholder, og
hvor meget man kan få for pengene.

En andelshaver foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kunne komme med forslag til
hvilke anlægsprojekter, der skulle anlægges. Andre mente, at det alene ville udløse yderligere
diskussioner.

Der var flere der udtrykte opbakning til etablering af en legeplads og etablering af hyggekroge.

Drøftelserne mundede ud i, at man ønskede nogle konkrete forslag fra Greenwork. Et forslag, der
beløber sig til 500.000 kr. og et til l million kr.

Der derefter afholdt en vejledende afstemning om beløbsrammerne. 10 stemte for et projekt
med en beløbsramme på kr. 500.000, 7 stemte for en beløbsramme på kr. l million, og 2 stemte
for en beløbsramme over l million.
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Adda sordenens unkt6:

Lysprojektet:

Formand Kim Kronslev orienterede om, at etablering af den sidste del af udendørsbelysning er
igangsat og udføres af en el-installatør, og at projektet beløber sig til kr. 50.000.

N hedsbreve:

Gitte Lærkesen fortalte, at bestyrelsen nu ville fokusere mere på at udsende nyhedsbreve, om
hvad der generelt rør sig i foreningen - ikke kun om konkrete tiltag.

Adda sordenens unkt7:

• YouSee

En andelshaver ville gerne drøfte muligheden for at overgå til en anden TV-udbyder end

YouSee, idet der sker en væsentlig ændring af hvilke kanaler, de udbyder fra l. januar 2020.

Kim Kronslev oplyste, at foreningen er bundet op på en kontrakt med YouSee nogle år endnu.
Det står dog den enkelte andelshaver frit for at vælge alternative udbydere.

• Isolering
Samme andelshaver henstillede til, at bestyrelsen overvejede nødvendigheden af, at facaden
ud til græsplænen blev hulrumsisoleret, da denne var ringe isoleret. Bestyrelsen noterede sig

opfordringen til at arbejde videre hermed.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden og hævede
generalforsamlingen.

Den 22. november 2019

Dirigent,

Eva Meiling
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Formand Kim Kronslev Søren Hjorth Hansen
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Jess Bønkel Jensen Gitte Lærkesen

Tobias Kjeldsen

Sides
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