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Mandag den 12. april2010 kl. 18.00 afholdtes ordinrr generalforsamling i Ejerforeningen Tu-
borg Havnepark C, i Kongelig Dansk Yacht Klub, Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup, med
folgende

DAGSORDEN:

a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsens beretning for det seneste forlsbne ir
c. Bestyrelsens foreleggelse til godkendelse af arsregnskab og status med revisors pAtegning
d. Bestyrelsens foreleggelse af driftsbudget for det lsbende regnskabsar
e. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
f. Valg af formand for bestyrelsen
g. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
h. Valg af suppleanter til bestyrelsen
i. Valg af revisor
j. Fastsrttelse af gebyr i overensstemmelse med $ 21, stk.4.
k. Evenflrelt

Representeret var 3.143 -heraf \47 ved fuldmagt - ud af 8.980 i fordelingstal. Endvidere var

Birgit Hartman, DATEA til stede.

Formanden Steen Larsen bsd velkommen og foreslog Birgit Hartman til dirigent og referent.
Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.

Hun gav derefter ordet til formanden Steen Larsen.

Ad b) Bestyrelsens beretning for det seneste forlebne ir

Formanden henviste til bestyrelsens beretning for 2009 DAl0, der var udsendt med indkaldel-
sen.
Han supplerede beretningen med uddybende bemaerkninger. Der var enkelte sporgsmfll til be-
retningen, der derefter blev taget til efterretning.

Ad c) Bestyrelsens forelreggelse til godkendelse af flrsregnskab og status med revisors pfl-

tegning.

Birgit Hartman gennemgik det allerede udsendte regnskab. Hun kunne oplyse, at ejendommen
er forsikret i Alm. Brand.
Til regnskabet kunne hun oplyse, at posten "opkrevet grundskyld 2008 hos ejerne" havde vrret
en udgiftspost i det foregiende regnskab, hvorfor det kunne tages som indtregt i nervarende
regnskab, hvilket ogsi var medvirkende til resultatet pfl 383.288 kr. i overskud, hvilket af besty-
relsen foreslfls overfsrt til egenkapitaien.



Under akliverne henviste hun isrr til mellemregning med Dan-Ejendomme, hvor primoposten
var 3 55.632 kr. og ultimoposten 0 kr.

Renovation fordeler sig med 81.180 kr. for 2008 og 135.500 kr. for 2009.

Formanden oplyste supplerende, at det store belsb som er anvendt til teknisk ridgiver og advo-
kat, skal ses i lyset af, at bestyrelsen har snsket en tilbundsgiende vurdering af situationen mht.
mangler. Vi forventer, at mangelsituationen meget snart er afhjulpet/afklaret. Si denne udgift
vil i de kommende 6r vaere vasentlig mindre.

Birgit Hartman oplyste endvidere, at for meget indbetalt pi vand- og vErrmeregnskabet p.t. er
under afregning.

Derefter blev regnskabet vedtaget med egenkapital 3 I.LZ.Z009 pft 531.667 kr.

Ad d) Bestyrelsens forelreggelse af driftsbudget for det lsbende regnskabsflr

Birgit Hartman fremlagde budgettet for 2010. Der var enkelte endringer forhold til det udsend-
te budget. Det nye budget er vedlagt referatet.
Budgettet blev uden srerlige kommentarer vedtaget med 1.740.000 kr., hvilket er uandret i for-
hold til 2009 budgettet.

Ad e) Forslag fra besfyrelsen eller medlemmer.

Bestyrelsen snsker, at generalforsamlingen tiltreder folgende formulering:

"Bestyrelsen har i det seneste ir arbejdet en del med, at sikre at Carlsberg (salger) udbedrer en
rrekke mangler vedrsrende frellesomrider. Disse mangler udbedres i vid udstrrekning uden for-
maliteter, men vi forventer, at retssagerlvoldgifter ikk; helt vil kunne undgis. Det er siledes al-
Ierede beboerne bekendt, at vi sammen med ejerforeningerne A+B har stavnet Carlsberg i sa-
gen vedrsrende badebroer langs den sstligste del af omrfldet, samt en sag om at Carlsbeig har
opkraevet os for mere ejendomsskat end de selv har betalt til komm,rn.n.

Ifolge vedtregterne ligger sidanne opgaver indenfor bestvrelsens arbejdsomr&de og mandat,
men vi vil gerne bede generalforsamlingen om at bekrefte dette mandat, for at skrerpe med-
lemmernes opmsrksomhed pi, at s&danne aktiviteter foregir, og for at sikre, at vi forfolger en
mfllsretning, som er bred enighed om, alts6: at f& mangler udbedret ogsi via retlige initiativer.,'

Formuleringen blev vedtaget af en enig forsamling.

Ad 0 Valg af formand for bestyrelsen

Steen Larsen blev genvalgt uden modkandidater.



Ad g) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen

Bjame Poulsen, Niels Msller, Joachim Knudsen og Mogens Svendsen blev alle genvalgt til be-
styrelsen.

Ad h) Valg af suppleanter tit besfyrelsen

Lizzie Jorgensen, Tuborg Havnepark 10, 3.th., og
Morten Molgird Boll, Tuborg Havnepark 9, st.tv., genvalgtes til suppleanter.

Ad i) Valg af revisor

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at soge efter ny revisor. Suppleanten Morten
Boll vil gerne informeres om valget.

Ad j) Fastsrettelse af gebyr i overensstemmelse med $ 21, stk. 4.

Gebyret fastsettes i henhold til lejelovens takster, p.t. til255 k.

Ad k) Eventuelt

Der var spsrgsmal dl campingvogne og containere p& grundejerforeningens areal. Lars Holten
har oplyst, at arealet faktisk tilhsrer Carlsberg, og at de er opmerksomme pa problemet. Han
har endvidere oplyst, at arealet ikke er solgt.
Der vai=sporgsm&l tii cien igangvrrencie sag omicring forbuci moci at bruge brencieovnene. For-
buddet er begrundet i, at der fra bygherres side (Carlsberg) ikke er sogt om ibrugtagningstilla-
delse for ovnene og at der har vist sig problemer med udsivend e rsgved brug af ovnene. Bebo-
ere med brrendeorm opfordres til at henvende sig til Carlsberg for yderligere information og re-
klamationer.
Sporgsmil omkring stien ved vandet og bAdebroernes tidsplaner kunne d6.rligt besvares af be-
styrelsen, jf. igangverende sager.
Bestyrelsen oplyste endvidere, at bidejerne skal parkere i kelder under Saxo Bank.
Det blev oplyst, at det er tilladt at installere en ekstra sikkerhedsl&s i sin dsr.
Med hensyn til vandindtrengen i kelder, arbejder bestyrelsen pi sagen i samarbejde med Carls-
berg.
Alle mangler m.v. i lejlighederne skal fremover rettes direkte til Carlsberg, og ikke til NCC, li-
gesom formanden glorde opmrcrksom ph,aluanset 1- og 5- irs-gennerngangene har ksber 10
irs reklamationsret.

NB! Nyheder om ejerforeningen publiceres lsbende pi foreningens hjemrneside www.tubork
havnepark.dk.



Da der ild<e var mere til eventuelt, hevede dirigenten generaiforsamlingen og takkede for god
roogorden'  
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