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DATEA
Mandag den 12. april2010 kl. 18.00 afholdtesordinrr generalforsamlingi EjerforeningenTuborg HavneparkC, i Kongelig Dansk Yacht Klub, Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup, med
folgende
DAGSORDEN:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsensberetningfor det senesteforlsbne ir
Bestyrelsensforeleggelse til godkendelseaf arsregnskabog statusmed revisorspAtegning
Bestyrelsensforeleggelse af driftsbudget for det lsbende regnskabsar
Forslagfra bestyrelseneller medlemmer.
Valg af formand for bestyrelsen
Valg af andremedlemmertil bestyrelsen
Valg af suppleantertil bestyrelsen
Valg af revisor
med $ 21, stk.4.
Fastsrttelseaf gebyr i overensstemmelse
Evenflrelt

Representeretvar 3.143-heraf \47 ved fuldmagt - ud af 8.980i fordelingstal. Endviderevar
Birgit Hartman,DATEA til stede.
FormandenSteenLarsenbsd velkommen og foreslog Birgit Hartman til dirigent og referent.
Hun takkedefor valget og konstaterede,at generalforsamlingenvar lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Hun gav derefterordet til formanden SteenLarsen.
Ad b) Bestyrelsensberetning for det senesteforlebne ir
Formandenhenvistetil bestyrelsens
beretningfor 2009DAl0, der var udsendtmed indkaldelsen.
Han suppleredeberetningenmed uddybendebemaerkninger.Der var enkelte sporgsmflltil beretningen,der derefterblev taget til efterretning.
Ad c) Bestyrelsensforelreggelsetil godkendelseaf flrsregnskab og status med revisors pfltegning.
Birgit Hartmangennemgikdet alleredeudsendteregnskab. Hun kunne oplyse, at ejendommen
er forsikret i Alm. Brand.
Til regnskabetkunne hun oplyse, at posten "opkrevet grundskyld 2008 hos ejerne" havde vrret
en udgiftsposti det foregiende regnskab,hvorfor det kunne tagessom indtregti nervarende
regnskab,hvilket ogsi var medvirkendetil resultatetpfl 383.288kr. i overskud,hvilket af bestyrelsenforeslflsoverfsrt til egenkapitaien.

Under akliverne henvistehun isrr til mellemregningmed Dan-Ejendomme,hvor primoposten
var 3 55.632kr. og ultimoposten0 kr.
Renovationfordelersig med 81.180kr. for 2008 og 135.500kr. for 2009.
Formandenoplyste supplerende,at det storebelsb som er anvendttil teknisk ridgiver og advokat, skal sesi lyset af, at bestyrelsenhar snsket en tilbundsgiende vurdering af situationenmht.
mangler.Vi forventer, at mangelsituationenmeget snart er afhjulpet/afklaret.Si denneudgift
vil i de kommende6r vaerevasentlig mindre.
Birgit Hartman oplyste endvidere,at for meget indbetalt pi vand- og vErrmeregnskabet
p.t. er
under afregning.
Derefterblev regnskabetvedtagetmed egenkapital3 I.LZ.Z009 pft 531.667kr.
Ad d) Bestyrelsensforelreggelseaf driftsbudget for det lsbende regnskabsflr
Birgit Hartman fremlagde budgettetfor 2010. Der var enkelteendringer forhold til det udsendte budget.Det nye budget er vedlagt referatet.
Budgettetblev uden srerligekommentarervedtagetmed 1.740.000kr., hvilket er uandret i forhold til 2009 budgettet.
Ad e) Forslag fra besfyrelseneller medlemmer.
Bestyrelsensnsker, at generalforsamlingentiltreder folgendeformulering:
"Bestyrelsen
har i det senesteir arbejdeten del med, at sikre at Carlsberg(salger) udbedreren
rrekkemangler vedrsrendefrellesomrider.Disse mangler udbedresi vid udstrrekninguden formaliteter,men vi forventer, at retssagerlvoldgifterikk; helt vil kunne undgis. Det er siledes alIeredebeboernebekendt,at vi sammenmed ejerforeningerneA+B har stavnet Carlsbergi sagen vedrsrendebadebroerlangs den sstligstedel af omrfldet,samt en sag om at Carlsbeig har
opkraevetos for mere ejendomsskatend de selv har betalt til komm,rn.n.
Ifolge vedtregterneligger sidanne opgaverindenfor bestvrelsensarbejdsomr&deog mandat,
men vi vil gerne bede generalforsamlingenom at bekrefte dettemandat,for at skrerpemedlemmernesopmsrksomhed pi, at s&danneaktiviteter foregir, og for at sikre, at vi forfolger en
mfllsretning,som er bred enighedom, alts6:at f& mangler udbedretogsi via retlige initiativer.,'
Formuleringenblev vedtagetaf en enig forsamling.
Ad 0 Valg af formand for bestyrelsen
SteenLarsenblev genvalgtuden modkandidater.

Ad g) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
Bjame Poulsen,Niels Msller, JoachimKnudsenog Mogens Svendsenblev alle genvalgttil bestyrelsen.
Ad h) Valg af suppleanter tit besfyrelsen
Lizzie Jorgensen,Tuborg Havnepark10, 3.th., og
Morten Molgird Boll, Tuborg Havnepark 9, st.tv., genvalgtestil suppleanter.
Ad i) Valg af revisor
Generalforsamlingenbemyndigedebestyrelsentil at soge efter ny revisor. SuppleantenMorten
Boll vil gerneinformeres om valget.
Ad j) Fastsrettelseaf gebyr i overensstemmelsemed $ 21, stk. 4.
Gebyretfastsettesi henhold til lejelovenstakster,p.t. til255 k.
Ad k) Eventuelt
Der var spsrgsmaldl campingvogneog containerep& grundejerforeningensareal. Lars Holten
har oplyst, at arealetfaktisk tilhsrer Carlsberg,og at de er opmerksomme pa problemet.Han
har endvidereoplyst, at arealetikke er solgt.
Der vai=sporgsm&ltii cienigangvrrencie sagomicring forbucimoci at bruge brencieovnene.Forbuddet er begrundeti, at der fra bygherresside (Carlsberg)ikke er sogt om ibrugtagningstilladelsefor ovneneog at der har vist sig problemer med udsivende rsgved brug af ovnene.Beboere med brrendeormopfordrestil at henvendesig til Carlsbergfor yderligere information og reklamationer.
Sporgsmil omkring stien ved vandet og bAdebroernestidsplanerkunne d6.rligtbesvaresaf bestyrelsen,jf. igangverende sager.
Bestyrelsenoplyste endvidere,at bidejerne skal parkere i kelder under Saxo Bank.
Det blev oplyst, at det er tilladt at installereen ekstra sikkerhedsl&si sin dsr.
Med hensyntil vandindtrengen i kelder, arbejderbestyrelsenpi sageni samarbejdemed Carlsberg.
Alle manglerm.v. i lejlighederneskal fremoverrettesdirektetil Carlsberg,og ikke til NCC, ligesomformandenglorde opmrcrksomph,aluanset 1- og 5- irs-gennerngangene
har ksber 10
irs reklamationsret.
NB! Nyhederom ejerforeningenpublicereslsbendepi foreningenshjemrnesidewww.tubork
havnepark.dk.

Da der ild<evar meretil eventuelt,hevede dirigenten generaiforsamlingen
og takkede for god
roogorden'
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