3. april 2009
Dir.tlf.: 45260183
bih@datea.dk

Herved indkaldestil generalforsamlingi EjerforeningenTuborg HavneparkC, der afholdes

Mandag den 20. april 2009 kl. 18.00
i Kongelig Dansk Yacht Klub, Tuborg Havnepark15, 2900 Hellerup, med folgende
DAGSORDEN:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsensberetningfor det senesteforlobne ir
Bestyrelsensforeleggelsetil godkendelseaf irsregnskabog statusmed revisorspitegning
Bestyrelsensforelreggelseaf driftsbudgetfor det lsbenderegnskabsir
Forslagfra bestyrelseneller medlemmer.
Valg af formand for bestyrelsen
Valg af andremedlemmertil bestyrelsen
Valg af suppleantertil bestyrelsen
Valg af revisor
Fastsrettelse
af gebyri overensstemmelse
med $ 21, stk. 4.
Eventuelt
Regnskabfor 2008 eftersendes,idet vi ikke har modtagetmaterialetfrarevisor- regnskabet
eftersendessnarest.Budgetforslagfor 2009 vedlregges. Endviderevedlreggesnyhedsbrevfra
bestvrelsen- forir 2009.
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Foreningenvil vare vert ved en let anretning efter generalforsamlingen.

Leg i SteenLarsen, Tuborg Havnepark I l, 4.th.,postknsse:

Af hensyntil anangementet,
bedesDe venligstmeddeleSteenLarsensenestden 14. april
2009, om De kommer til generalforsamlingen.

Jeg deltagernavn :

antal:

Boende:

E
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DATEA
BUDGET
E/F Tuborg HavneparkC (42282)

Budget

Frellesudgiftsposter

Budget

2009

2005

550.000
80.000

B idrag Grundejerforeningen

5 4 . 18 s

Bygningsforsikring

83.000

200.000

Renovationm.m.

145.000

220.000

Felles el

220.000

Gartneraftale (ny)

64.000

ss.000

Drift af elevator

75.000

30.000

Varme- og ventilationsanleg

40.000

0

130.000

Trappevask,inkl.vinduespolering

197.000

175.000

Yrcevnrt 112

244.9t7

og dore)
Udv.vedligehold(facader,vinduer

100.000

@wig vedligeholdelse

110.000

90.000
100.000
70.000

Administration, (Inspektor 3 mdr)

69.300

10.000

Revision

10.000

30.000

Varme-og vandregnskabshonorar

33.000

Diverse, herunder generalforsamling

20.000

0

0

Bestyrelseshonorar

0

1.740.000

274.598

Reserve

1.740.000

Fellesudgifteri alt

fellesudgifterfordelespi deenkelteejerlejligDe budgetterede
hederp&grundlagafdetsamledefordelingstalsomudgori alt
frellesudgifterfor 2009
De budgetterede
er pr. fordelingstalberegnettil i alt pr. a.r
pi denordinreregeneralforsamling.
Budgettetskalgodkendes

8.980

kr.

194

Nyhedsbrevfra Bestyrelsen- forir 2009

Kere beboerei Havneparken
9-14,vi udsenderhermedBestyrelsens
nyhedsbrev,
for at orienterelidtom
voresaktiviteter.
Vi ser megetfrem til Generalforsamlingen
den 20. april,hvorder jo ogs6vil blivelejlighedtil
informationsudveksling
og diskussion.
De senestenyhederkan lobendelases pii ejerforeningens
hjemmeside
www.tuborg-havnepark.dk.
Hilsen
Bestyrelsenfor TuborgHavneparkC
Vedligeholdelseaf de gronne omrider:
Den 1. aprilovertagerejerforeningen
selvansvaretfor de granneomrider omkringblokkene.Heldigviser
det megetbegransethvadder horertil ejerforeningens
omride, nemligkun de vedbendbedesom
omkranserbygningerne.
lkke destomindrekraver dissebedestorvedligeholdelse
de forstepar €rrindtil
planternebliverheltbunddekkende.
Vi har efterudbudvalgtNygardAnlagsgartnertil at lsse opgaven.Nygird er det firma,som vedligeholder
haveanlaggeti Sundparken,
som man kan konstatere
klarerde denneopgavemegetflot.Vores kriterierfor
at udvalge Nyg6rdhar varet en kombination
af prisog kvalitet.Nygardvandtopgavenpga.en meget
pris og gode referencer.
konkurrencedygtig
Nu vil mangev€re interesserede
i at vide hvemder si vedligeholder
alt det andet,planer, buskeosv.- det
er grundejerforeningen,
hvorCarlsbergi dag har formandskabet.
Rentpraktiskvil det vist bliveDan
Ejendommesom kommertil at vedligeholde
anlagget,det loverjo ikkefor godt,men lad os se om vi ikke
kan blivepositivtoverraskede,
Foren ordensskyldskal det nevnes at ogsAejerforeningen
for B har valgtNyg6rd,det er jo dejligtfordidet
sikreren ensartetvedligeholdelse.
A har fortsatDan Ejendommetil at vedligeholde
dereshaveanlag.
Bump:
Mangehar forespurgtom hvornir vi fdr de megettiltrengtebump.Vi en helt aktuelopdateringfra Carlsberg
pfr dettesporgsm6l:
"
Alt med bumps er faktiskklar, tilladelsefra kommunener givet - pfl's er accepteretfra Malmos. Vi afuenter
blot asfalfsaesonens
sfarf, somjeg er blevet fortalt skulle v&re nu i marts/april.
Jeg senderdenne mail i kopi til Cowi,sd de pdmindes,at der er arbejdeat igangsaffe." Claus Biilmann,
Carlsberg.
Detglader vi os naturligvis
til idetsommerenstrafiktil KDY og havnenmegetgernemAforegAi et
trafiksikkert
temoo.
Kunst i Havneparken:
findesder en del skonnebronzeskulpturer,
I TuborgBoulevard
dissetilfsreromrAdetatmosfareog
skonhed.Flerebeboereher i Havneparken
har navnt, at det vil vare dejligthvisvi kunneg@renoget
lignendefor at tilforelidt atmosfere til omriidet.
Bestyrelsener megetpositivi forholdtil disseforslag,og vil nedsette et kunstudvalgtil at arbejdemed
opgaven.Vi skalsikkertselvbetalenoget,men vil ogs€rsoge fondeosv. Hvisnogenbeboerehar gode ideer
til finansiering
af kunstvilvi megetgerneg@refra dissebeboere,ligesomandensagkundskab
ogsdrer
interessant.
Lad os evt.talevidereom dettetil generalforsamlingen.

Affaldsspandei Havneparken:
Vi har i Havneparken
21a lre,iligheder,
alts6ca. 500 beboereog mindst20 hunde,men ingenaffaldsspande.
Det har veret et stortproblem,idetder ikkehar varet mulighedfor at kaste"Hundeposei"
i en affaldsspand.
Det problemloservi nu forh6bentlig
nu, idetvi har bestilet antalaffaldsspande
til opsetningi Havneparken.
Vi vil derforpA det kraftigsteopfordrehundeejernetil at opsamlehundenesefterladenskabel
og lagge dem i
affaldsspandene.
Det vil vere dejligthvisvi til sommerkan ferdes pA gresset udenstorrerisilio.
Tappehallerne
Vi har alle med selvsynfuldtnedrivningen
af Tappehallerne.
Vi er udentvivlmangeder ser frem til at se det
ferdige resultatog i mellemtiden
kan vi glade os over,at nedrivningsfirmaet
harlormiet at lose opgave
med mindstmuligegenerfor omridets beboere.Planenfor etableringen
af det midlertidige
gronneomrAde
er fladgrasplane s6et oven pdrdenjord som i dag udgorvoldenved kystlinien.
Gennemdiiloggruppen,
der
jevnligt modesmed CarlsbergEjendomme,
forsogesder dog,at findeen lssningpi et delvistt<ipereOe
landskab.Det er dog tvivlsomtom en sAdannelosninger aktuel,men der goresi allefald et forsog.
OprydningenefterTappehallerne
forventesafsluttetden 15. april2009, mens det efterfolgendearbejdemed
at regulereterranet, fjerneoverskudsjord
og tilsAomrAdetvil vare afsluttet1S.maj
Derer sdledesen mindreforsinkelse
i forholdtil den oprindelige
tidsplan..
Fejl-ogmangeludbedringpi fallesarealer
Fejl-ogmangeludbedringen
pAfellesarealerne
er stadigikkeafsluttet.Bestyrelsen
diskutererlobende
udbedringerne
med NCC og CarlsbergEjendomme.Det gir megettregt med udbedringen,
og bestyrelsen
har derforkontaktetBech-Bruunadvokaterfor assistance.
Nedenforgennemgdsde stsrreudest6ender.
Elevatorerne
Omfatterbl.a.rengoringaf elevatorernes
indre,udskiftning
af skdrrede
ruderog udbedringaf mekaniske
problemer.NCC har erkendtproblemerne.
Keldergulve
Omhandleroverfladenpi kalderulvene.Ejerforeningen
har foreslietlosning.NCC vil ikkeanerkende,
at der
er et problem.
Optrangende vand i P-kaldrene
NCC har erkendtproblemet.De omliggendedran er spuletog renset.Nogettyderp6, at problemetikkeer
lost
Liggemerker pi altanerne
NCC har erkendtproblemet.Der foreg6rstadigundersogelser
om muligeudbedringsmetoder.
Sorte merker pi altanerne
NCC har erkendtproblemet.
Venterp6 afklaringaf liggemarkeproblematikken.
Zinkbaldakinerneover hoveddsreneer korroderedepi undersiden
Ejerforeningen
vil ikkeanerkendeden udfartereparation
af undersiderne
af baldakinerne.
NCC har ikkegivettilbagemelding
p6 voresafuisningaf den udfortereparation.
Hjornerneaf bastionsvaggeneer dirlig udfsrt
NCC har erkendtproblemet.Hjornerneskal muresom igentil foriret.
Rakvark pi altaneri stueetagerer skave
NCC har erkendtproblemet.
Vi afuenterlosningfra NCC.
Noglertil fallesarealer

For at lose problemetmed bortkommen
nogletil fellesarealerne,
arbejdesmed forskellige
losningertil
omlegningaf noglesystemet,
herunderet elektronisk
noglesystem
baseretp6 noglebrikker.
Det skal
understreges,
at det ikke omfatternoglertil de privateomrAder(lejlighed,postkasse,kaldderrum,
teknikrum).
Varme
Der er forskellige
problemstillinger
vedrorendevarmesystemet.
NCC undersogerog justerer.Det er i den
forbindelse
vigtigt,at ejerforeningen
blivergjortopmarksompdrproblemermed varmeforsyningen
i de
enkeltelejligheder.
Derudoveren del mindrepunkter,hvorNCC har erkendtde fleste,men hvorudbedringen
96r megettragt.

Hellerup den26. marts

