
Onsdag den 18. november 2009 kl. 19.00 afholdtes ekstraord,inrer generalforsamling i Ejerfore-
ningen Tuborg Havnepark C, i krelderen under ff. 14 i Havneparken, 2900 Hellerup, med fol-
gende

DACSORDEN:

a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsen bemyndiges til at installere kameraovervegning af adgangsveje til de enkelte

opgange og parkerings garager.
Engangsudgift max. 225.000 k. og en arlig driftsudgift pi max. 25.000 kr., inkl. moms.
Belsbet til anskaffelsen tages af egenkapitalen, altemativ engangsopkrreves hos ejerne.
Driftsudgifren indg6r som en del af ej erforeningens driftsbudget.

Msdt var 4.741 i fordelingstal ud af 8.980, heraf 2.032 ved fuldmagt. Endvidere var Birgit
Hartman, DATEA, msdt.

Formanden Steen Larsen bsd velkofitmen og beklagede, at han var nsdt til at forlade general-
forsamlingen umiddelbart efter dennes start. Han foreslog Birgit Hartman til dirigent og refe-
rent. Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
dermed beslutningsdygti g.

Ad b) Besfyrelsen bemyndiges til at installere kameraovervigning af adgangsveje til de
enkelte opgange og parkeringsgarager.
Engangsudgift max. 225.A00 kr. og en flrlig driftsudgift p& max. 25.000 kr., inkl. moms.
T ) ^ l - I - ^ :  r . ! l  ^ - ^iteioDei ui anskaffeisen iages af egenkapitaieri, alter=iiativ engangsopkr*ves iros ejer-ne.
Driftsudgiften indg&r som en del af ejerforeningens driftsbudget.

Medlern af bestyrelsen Joachim Knudsen forelagde kort bestyrelsens baggrund for snsket om
etablering af overvAgning, bl.a. at hindre eller mindske indbrud, irnodegielse af hrervrerk og
overfald, skabe tryghed i keldre, garager og gange og hjrelpe politiet med udsvelse af deres
hvew.
Derefter udspandt sig en livlig diskussion med synspunkter for og mod anskaffelsen.
Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning. Alle p& nrer en ejer sternte for forsl aget.
Forslaget er derfor vedtaget.
Finansiering 225.00A kr. Bestyrelsen foreslog at belsbet betales ved en engangsopkrrevning.
Dirigenten kunne oplyse, atbelsbet vilie ligge mellem 3.000 og 5.000 kt. og ville blive opkre-
vet 1. januar TALA.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen har endvidere indhentet tilbud pi et elelctronisk noglesystem, bl.a. for at imodeg6 at
naglet, der er gAet tabt gennem 6rene, falder i de forkerte hrnder. Med det eleklroniske nogle-
system kan man bl.a. tidsbegr&nse eksterne brugeres anvendelse, sAsom rengoring, avisbude
etc.



Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at gilvidere med sagen, der forventelig vil
belsbe sig til 100.000 kr., der kan tages over eksisterende budget.

her'"-il l'zL'.."'Ao blive orienteret om begge projekters udvikling p6l ejerforeningens hjemmesidev v L  v  l r  l v v v l t u \

wmr,'. tubor g -havnepark. dk.

Da der ikke var meget til referatet, hrevede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god
ro og orden.

Hellerup, A.tt;b novemb er 2009 Kgs. Lyngby, den 19. november 2009

Steen Larsen, formand Birgit Hartman, dirigent


