Onsdagden 18. november2009 kl. 19.00 afholdtesekstraord,inrer
generalforsamlingi Ejerforeningen Tuborg Havnepark C, i krelderenunder ff. 14 i Havneparken,2900 Hellerup, med folgende
DACSORDEN:
a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsenbemyndigestil at installere kameraovervegningaf adgangsvejetil de enkelte
opgangeog parkeringsgarager.
Engangsudgiftmax. 225.000k. og en arlig driftsudgift pi max. 25.000 kr., inkl. moms.
Belsbet til anskaffelsentagesaf egenkapitalen,altemativ engangsopkrreves
hos ejerne.
Driftsudgifren indg6r som en del af ejerforeningensdriftsbudget.
Msdt var 4.741 i fordelingstalud af 8.980,heraf 2.032 ved fuldmagt. Endviderevar Birgit
Hartman, DATEA, msdt.
FormandenSteenLarsen bsd velkofitmen og beklagede,at han var nsdt til at forlade generalforsamlingenumiddelbart efter dennesstart. Han foreslog Birgit Hartman til dirigent og referent. Hun takkedefor valget og konstaterede,at generalforsamlingenvar lovlig indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
Ad b) Besfyrelsenbemyndigestil at installere kameraovervigning af adgangsvejetil de
enkelte opgangeog parkeringsgarager.
Engangsudgift max. 225.A00kr. og en flrlig driftsudgift p& max. 25.000 kr., inkl. moms.
iteioDei ui anskaffeiseniagesaf egenkapitaieri,alter=iiativengangsopkr*vesiros ejer-ne.
Driftsudgiften indg&r som en del af ejerforeningens driftsbudget.
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Medlern af bestyrelsenJoachim Knudsen forelagdekort bestyrelsensbaggrund for snsket om
etableringaf overvAgning,bl.a. at hindre eller mindske indbrud, irnodegielse af hrervrerkog
overfald,skabetryghed i keldre, garagerog gangeog hjrelpepolitiet med udsvelseaf deres
hvew.
Derefterudspandtsig en livlig diskussionmed synspunkterfor og mod anskaffelsen.
Dirigenten sattederefter forslagettil afstemning. Alle p& nrer en ejer sterntefor forsl aget.
Forslageter derfor vedtaget.
Finansiering225.00Akr. Bestyrelsenforeslog at belsbetbetalesved en engangsopkrrevning.
Dirigentenkunneoplyse,atbelsbetvilie ligge mellem 3.000og 5.000kt. og ville blive opkrevet 1.januarTALA.
Forslagetblev enstemmigtvedtaget.
Bestyrelsenhar endvidereindhentettilbud pi et elelctronisknoglesystem,bl.a. for at imodeg6 at
naglet, der er gAettabt gennem6rene,falder i de forkerte hrnder. Med det eleklroniske noglesystemkan man bl.a. tidsbegr&nseeksternebrugeresanvendelse,sAsomrengoring, avisbude
etc.

Generalforsamlingenbemyndigedebestyrelsentil at gilvidere med sagen,der forventelig vil
belsbe sig til 100.000kr., der kan tagesover eksisterende
budget.
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blive orienteretom beggeprojektersudvikling p6lejerforeningenshjemmeside
-havnepark.
wmr,'.tuborg
dk.
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Da der ikke var meget til referatet,hrevededirigenten generalforsamlingenog takkede for god
ro og orden.

Hellerup,A.tt;b november 2009

SteenLarsen, formand

Kgs. Lyngby, den 19. november2009

Birgit Hartman, dirigent

