Årsberetning – Ejerforeningen Kirke Værløsevej 26 og 26A
14. maj 2019

Velkommen til nye ejere i foreningen:
1) Anders Permin og Camilla har overtaget Værløse Dyreklinik fra Ib Engelhard Nielsen, nr. 26 st.
2) Michael Tang, der har overtaget fra Daniel, SPH VVS nr. 26a. 1., udlejer til smykkefirma, yoga og
ballet.
3) Martin Øllegaards ejendomsfirma har overtaget lægeklinik fra Erik Peltz-Andresen og omdannet
den til Pilates studie.
Siden sidste generalforsamling i 2018, er der kun afholdt et enkelt formelt bestyrelsesmøde, men
der har løbende været kontakt mellem bestyrelsesmedlemmer. Der har været foretaget flere
anlægsarbejder i perioden.
Der har i perioden været runddelt retningslinjer for snerydning og saltning til alle postkasser med
henvisning til foreningens ordensregler. Der ryddes og saltes alle hverdage før kl. 7. af Servicebilen
ved Jimmy Nielsen.
Vi har haft skybrud med lidt oversvømmelse i nogle kælderområder. Der blev foretaget rengøring
og desinficering bl.a. ved toilet og i forrummet til fyrrummet.
Foreningen har fået opsat fællesskilt ved trappeopgangen til 26A. Hvis der bliver fremsat ønske om
et tilsvarende skilt ved trappen til 26, vil det også blive opsat. Nye ejere og lejere afholder selv
udgiften til ændring af deres skiltning. Ændringen bestilles hos Team-tryk, der også har fabrikeret
skiltet.
Det er tidligere besluttet, at opsætte ens galger med plads til navn mv. på en fast pladestørrelse
under galgen. Maksimalt en galge pr. indgang til ejerlejlighed eller lejemål. Sagen er anført i
budgettet under vedligeholdelse. Når galgerne er opsat, forudsættes det, at midlertidige
”alternative” og vedtægtsstridige reklamer vil blive fjernet. Altså navn på gavl og galge. To galger
har været opsat et års tid i nr. 26 A
Den store sag i perioden har været ny asfaltering af alle vores køre- og parkeringsarealer. Ny
coating af trapper og reposer. Nye metalkanter på læsseramper og afstribning til
parkeringspladser. Vi har fået efterrepareret et par småting, men afventer 1. års gennemgang af
byggearbejderne. Hvis man har ting, der skal reklameres, så er det nu. Generelt har der været
tilfredshed med arbejderne, selvom enkelte punkter desværre ikke var med i entreprisen.
Herunder maling af lofter under reposerne.
Vi skal have foretaget fornyelser i fyrrummet. SPH har justeret fjernvarmeanlægget og afgivet
tilbud om an abonnementsordning på vedligehold. SPH har samtidig afgivet tilbud på ca. 40.000
kr. Ny varmtvandsbeholder og rørføring. Der indhentes pt. alternativt tilbud.

Vi får om kort tid resultatet af en visuel gennemgang af tagets tilstand med tagpap mv. Det
plejede at være viceværten, der hvert år gennemgik taget. Nu er det aftalt med
”Håndværkerkontakt” Jimmy Nielsen. Fejning og bortfjernelse af blade, klipning af træer,
vedligehold mm. foretages også af Jimmy Nielsen. Der fejes en gang hver måned.
I denne forbindelse vil der blive sat nogle stikkende planter i det grønne areal bag nr. 26A ved
Novo, så der forhindres gennemgang fra Ny Vestergårds vej.
Døren til fyrrummet vil også blive aflåst og nøglen vil blive placeret i en nøgleboks ved døren.
Generelt er tendensen for ændret brug af ejendommen, at der nok vil komme flere og flere
kunder, der optager parkeringspladsen. Foreløbig er der vist ikke totalt optaget i dagtimerne. Hvis
dette ændres, må bestyrelsen genoptage sagen om restriktioner i parkeringen.

