
3. april 2009
Dir.tlf.: 45260183

bih@datea.dk

Herved indkaldes til generalforsamling i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C, der afholdes

Mandag den 20. april 2009 kl. 18.00

i Kongelig Dansk Yacht Klub, Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup, med folgende

DAGSORDEN:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det seneste forlobne ir
Bestyrelsens foreleggelse til godkendelse af irsregnskab og status med revisors pitegning
Bestyrelsens forelreggelse af driftsbudget for det lsbende regnskabsir
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Valg af formand for bestyrelsen
Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Fastsrettelse af gebyr i overensstemmelse med $ 21, stk. 4.
Eventuelt

Regnskab for 2008 eftersendes, idet vi ikke har modtaget materialetfrarevisor- regnskabet
eftersendes snarest. Budgetforslag for 2009 vedlregges. Endvidere vedlregges nyhedsbrev fra
bestvrelsen - forir 2009.

Med venlig hilsen
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Foreningen vil vare vert ved en let anretning efter generalforsamlingen.

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

Af hensyn til anangementet, bedes De venligst meddele Steen Larsen senest den 14. april

2009, om De kommer til generalforsamlingen.

Jeg deltager navn :

antal:

Boende:
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Budget

2005

BUDGET

E/F Tuborg Havnepark C (42282)

Frellesudgiftsposter

B idrag Grundej erforeningen

Bygningsforsikring

Renovation m.m.

Felles el

Gartneraftale (ny)

Drift af elevator

Varme- o g ventilationsanleg

Trappevask, inkl.vinduespolering

Yrcevnrt 112

Udv.vedligehold(facader,vinduer og dore)

@wig vedligeholdelse

Administration, (Inspektor 3 mdr)

Revision

Varme-o g vandregnskabshonorar

Diverse, herunder generalforsamling

Bestyrelseshonorar

Reserve

Budget

2009

550.000

80.000

200.000

220.000

0

ss.000
30.000

130.000

175.000

90.000

100.000

70.000

10.000

30.000

0

0

54.1 8s

83.000

145.000

220.000

64.000

75.000

40.000

197.000

244.9t7

100.000

110.000

69.300

10.000

33.000

20.000

0

27 4.598

1.740.000 Fellesudgifter i alt

De budgetterede fellesudgifter fordeles pi de enkelte ejerlejlig-

heder p& grundlagaf det samlede fordelingstal som udgor i alt

De budgetterede frellesudgifter for 2009
er pr. fordelingstal beregnet til i alt pr. a.r

Budgettet skal godkendes pi den ordinrere generalforsamling.

1.740.000

8.980

kr. 194



Nyhedsbrev fra Bestyrelsen - forir 2009

Kere beboere i  Havneparken 9-14, vi  udsender hermed Bestyrelsens nyhedsbrev, for at orientere l idt om
vores aktivi teter. Vi ser meget frem t i l  Generalforsamlingen den 20. apri l ,  hvor der jo ogs6 vi l  bl ive lej l ighed t i l
informationsudveksl ing og diskussion.
De seneste nyheder kan lobende lases pi i  ejerforeningens hjemmeside www.tuborg-havnepark.dk.

Hi lsen

Bestyrelsen for Tuborg Havnepark C

Vedligeholdelse af de gronne omrider:

Den 1. apri l  overtager ejerforeningen selv ansvaret for de granne omrider omkring blokkene. Heldigvis er
det meget begranset hvad der horer t i l  ejerforeningens omride, nemlig kun de vedbend bede som
omkranser bygningerne. lkke desto mindre kraver disse bede stor vedl igeholdelse de forste par €rr indti l
planterne bl iver helt  bunddekkende.

Vi har efter udbud valgt Nygard Anlagsgartner t i l  at lsse opgaven. Nygird er det f i rma, som vedligeholder
haveanlagget i  Sundparken, som man kan konstatere klarer de denne opgave meget f lot.  Vores kri terier for
at udvalge Nyg6rd har varet en kombination af pris og kval i tet.  Nygard vandt opgaven pga. en meget
konkurrencedygtig pris og gode referencer.

Nu vi l  mange v€re interesserede i  at vide hvem der si vedl igeholder alt  det andet, planer, buske osv. - det
er grundejerforeningen, hvor Carlsberg i  dag har formandskabet. Rent praktisk vi l  det vist bl ive Dan
Ejendomme som kommer t i l  at vedl igeholde anlagget, det lover jo ikke for godt, men lad os se om vi ikke
kan blive positivt overraskede,

For en ordens skyld skal det nevnes at ogsA ejerforeningen for B har valgt Nyg6rd, det er jo dej l igt fordi det
sikrer en ensartet vedl igeholdelse. A har fortsat Dan Ejendomme t i l  at vedl igeholde deres haveanlag.

Bump:

Mange har forespurgt om hvornir vi fdr de meget tiltrengte bump. Vi en helt aktuel opdatering fra Carlsberg
pfr dette sporgsm6l:

" Alt med bumps er faktisk klar, tilladelse fra kommunen er givet - pfl's er accepteret fra Malmos. Vi afuenter
blot asfalfsaesonens sfarf, som jeg er blevet fortalt skulle v&re nu i marts/april.
Jeg sender denne mail i kopi til Cowi, sd de pdmindes, at der er arbejde at igangsaffe. " Claus Biilmann,
Carlsberg.

Det glader vi os naturl igvis t i l  idet sommerens traf ik t i l  KDY og havnen meget gerne mA foregA i et
trafiksikkert temoo.

Kunst i  Havneparken:

I Tuborg Boulevard f indes der en del skonne bronze skulpturer, disse t i l fsrer omrAdet atmosfare og
skonhed. Flere beboere her i  Havneparken har navnt, at det vi l  vare dej l igt hvis vi kunne g@re noget
lignende for at tilfore lidt atmosfere til omriidet.
Bestyrelsen er meget positiv i forhold til disse forslag, og vil nedsette et kunstudvalg til at arbejde med
opgaven. Vi skal sikkert selv betale noget, men vi l  ogs€r soge fonde osv. Hvis nogen beboere har gode ideer
t i l  f inansiering af kunstvi l  vi  megetgerne g@re fra disse beboere, l igesom anden sagkundskab ogsdr er
interessant. Lad os evt. tale videre om dette t i l  generalforsamlingen.



Affaldsspande i  Havneparken:

Vi har i  Havneparken 21a lre, i l igheder, alts6 ca. 500 beboere og mindst 20 hunde, men ingen affaldsspande.
Det har veret et stort problem, idet der ikke har varet mulighed for at kaste "Hundeposei" i  en affaldsspand.
Det problem loser vi nu forh6bentl ig nu, idet vi  har besti l  et antal affaldsspande t i l  opsetning i  Havneparken.
Vi vil derfor pA det kraftigste opfordre hundeejerne til at opsamle hundenes efterladenskabel og lagge dem i
affaldsspandene. Det vi l  vere dej l igt hvis vi t i l  sommer kan ferdes pA gresset uden storre r isi l io.

Tappehallerne

Vi har al le med selvsyn fuldt nedrivningen af Tappehallerne. Vi er uden tvivl  mange der ser frem t i l  at se det
ferdige resultat og i  mellemtiden kan vi glade os over, at nedrivningsfirmaet harlormiet at lose opgave
med mindst mulige gener for omridets beboere. Planen for etableringen af det midlert idige gronne omrAde
er f lad grasplane s6et oven pdr den jord som i dag udgor volden ved kystl inien. Gennem di i loggruppen, der
jevnl igt modes med Carlsberg Ejendomme, forsoges der dog, at f inde en lssning pi et delvist t<ipereOe
landskab. Det er dog tvivlsomt om en sAdanne losning er aktuel, men der gores i  al le fald et forsog.
Oprydningen efter Tappehallerne forventes afsluttet den 15. april 2009, mens det efterfolgende arbejde med
at regulere terranet, fjerne overskudsjord og tilsA omrAdet vil vare afsluttet 1S. maj
Der er sdledes en mindre forsinkelse i  forhold t i l  den oprindel ige t idsplan..

Fej l-og mangeludbedring pi fal lesarealer
Fej l-og mangeludbedringen pA fel lesarealerne er stadig ikke afsluttet.  Bestyrelsen diskuterer lobende
udbedringerne med NCC og Carlsberg Ejendomme. Det gir meget tregt med udbedringen, og bestyrelsen
har derfor kontaktet Bech-Bruun advokater for assistance.

Nedenfor gennemgds de stsrre udest6ender.

Elevatorerne
Omfatter bl.a. rengoring af elevatorernes indre, udskif tning af skdrrede ruder og udbedring af mekaniske
problemer. NCC har erkendt problemerne.

Keldergulve
Omhandler overf laden pi kalderulvene. Ejerforeningen har foresl iet losning. NCC vi l  ikke anerkende, at der
er et problem.

Optrangende vand i  P-kaldrene
NCC har erkendt problemet. De omliggende dran er spulet og renset. Noget tyder p6, at problemet ikke er
lost

Liggemerker pi altanerne
NCC har erkendt problemet. Der foreg6r stadig undersogelser om mulige udbedringsmetoder.

Sorte merker pi altanerne
NCC har erkendt problemet. Venter p6 afklaring af l iggemarkeproblematikken.

Zinkbaldakinerne over hoveddsrene er korroderede pi undersiden
Ejerforeningen vi l  ikke anerkende den udfarte reparation af undersiderne af baldakinerne.
NCC har ikke givet t i lbagemelding p6 vores afuisning af den udforte reparation.

Hjornerne af bastionsvaggene er dir l ig udfsrt
NCC har erkendt problemet. Hjornerne skal mures om igen t i l  for iret.

Rakvark pi altaner i  stueetager er skave
NCC har erkendt problemet. Vi afuenter losning fra NCC.

Nogler t i l  fal lesarealer



For at lose problemet med bortkommen nogle t i l  fel lesarealerne, arbejdes med forskel l ige losninger t i l
omlegning af noglesystemet, herunder et elektronisk noglesystem baseret p6 noglebrikker. Det skal
understreges, at det ikke omfatter nogler til de private omrAder (lejlighed, postkasse, kaldderrum,
teknikrum).

Varme
Der er forskel l ige problemsti l l inger vedrorende varmesystemet. NCC undersoger og justerer. Det er i  den
forbindelse vigt igt,  at ejerforeningen bl iver gjortopmarksom pdr problemer med varmeforsyningen i  de
enkelte lej l igheder.

Derudover en del mindre punkter, hvor NCC har erkendt de f leste, men hvor udbedringen 96r meget tragt.

Hellerup den 26. marts


