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Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17 .00 afholdtes ordinrer generalforsamling i Ejerforeningen Tu-
borg Havnepark C, i Kongelig Dansk Yachtklub, Tuborg Havnepark 15,2900 Hellerup, med
folgende

DAGSORDEN:

a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsens beretning for det seneste forlsbne ir
c. Bestyrelsens forelreggelse til godkendelse af flrsregnskab og status med revisors pitegning
d. Bestyrelsens forelaggelse af driftsbudget for det lsbende regnskabsir
e. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

A Bestyrelsen foreslar oprettelse af Grundfond i henhold til vedtegternes 518. Som start-
indskud pi Grundfonden indsrettes det belsb vi har faet i kompensation fra Carlsberg for
iiggemrerker, P-keldergulv, ffiv., dvs. kr. 1.325.000.
B. Bestyrelsen foreslir at der i fremtiden (startende 1. maj 2011) opkrreves 2 kr. pr. forde-
lingstal pr. mined til grundfonden.
C. Bestyrelsen anmoder om rammebevilling pe k. 600.000 tii overfladebehandling af gulv i
P-krlder. Belsbet trakkes fra Grundfonden.
D. Bestyrelsen anmoder om rammebevilling pa kr. 200.000 til elektronisk lisesystem pfl
yderdore og udvalgte dore i frllesomriderne. Belsbet traekkes fra Grundfonden
E. Orientering om revideret Husorden og Ordensregler.

f. Valg af formand for bestyrelsen
g. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
h. Valg af suppleanter til bestyrelsen
i. Valg af revisor
j. Fastsrettelse af gebyr i overensstemmelse med $ 21, stk. 4.
k. Eventuelt

Representeret var 5.034 - heraf 1.341 ved fuldrnagt - ud af 8.980 i fordeiingstal. Endvidere
var Birgit Haitman, DATEA iil 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.

Forinden generalforsamlingens start gav formanden ordet til borgmester Hans Toft, der rede-
gjorde for og besvarede sporgsmil omkring det nye havneomri'de, der skal indeholde en contai-
nerhavn, en krydstogthavn og 100 ha rekreative arealer.

Efter redegorelsen gav dirigenten ordet til formanden Steen Larsen.

Ad h) Bestyrelsens beretning for det seneste forlsbne flr



Formanden gennemgik bestyrelsens beretning, der vedlegges dette referat.

Der var sporgsmfll til grundlaget for forliget med Carlsberg pe | 325.000 kr. Formanden oply-

ste, at bestyrelsen havde vurderet, at det var det bedste forlig, der kunne indgis. Lsbende orien-

tering til ejeme efterlystes. Formanden henviste til rryhedsbreve og hjemmeside.
Der var snske om, at referater fra bestyrelsesmsder offentliggores pi trjemmesiden. Bestyrelsen

vil overveje.
Der blev efterlyst skonomisk halvirsrapportering. Dette vil fremover kunne ses pi hjemmesi-

den.
Der blev efterspurgt en hojere rente til indestiende, f.eks. til grundfonden, der evt. kan placeres

i anden bank eller andre papirer.
Beretningen blev derefter taget til eftenetning.

Ad c) Bestyrelsens forelreggelse tit godkendelse af irsregnskab og status med revisors pfl-

tegning.

Birgit Hartman gennemgik det allerede udsendte regnskab.

Der var snske om, at f.eks. udgiften til konsulent og de p.t. ksrende sager kunne v&re vist som

en note.

Derefter blev regnskabet vedtaget med egenkapital 3 1.12.2U 0 pn 521.530 kr, hvortil kommer

henlreggelse pi 104.500 kr. samt hensrttelse mangler pi 1.325.000 kr.

Ad d) Bestyrelsens forelreggelse af driftsbudget ior det isbende regnskabsflr

Birgit Hartman fremlagde budgettet for 201t.

Budgettet blev uden serlige kommentarervedtaget med 1.740.A00 kr., hvilket er uaendret i for-

hold til 2A10 bu.dgettet.

Ad e) F orslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
A Bestyrelsen foreslir oprettelse af Grundfond i henhold til vedtrgternes 518. Som start-

indskud pi Grundfonden indsrettes det belsb vi har faet i kompensation fra Carlsberg for

liggemrerker, P-kreldergulv, ffiV., dvs. l<r. 1.325.000.
Forslaget blev godkendt af en enig generalforsamling.

B. Bestyrelsen foreslir at der i fremtiden (startende 1. maj 2011) opkrreves 2 kr. pr. forde-

lingstal pr. mined til grundfonden.
Forslaget blev godkendt af en enig generalforsamling.

C. Bestyrelsen anmoder om rarnmebevilling pa kr. 600.000 til overfladebehandling af gulv i

P-kalder. Belsbet trrekkes fra Grundfonden.



DATEA

Forslaget blev godkendt af en enig generalforsamling.

D. Bestyrelsen anmoder om rarnmebevilling pa kr. 200.000 til elektronisk lAsesystem pi
yderdore og udvalgte dore i faellesomrf,derne. Belsbet trakkes fra Grundfonden

Mogens Svendsen redegiorde for forslaget, der foreslfls monteret pt yderdsre og udvalgte dore i
frellesomr6derne. Vicevrrten Sam Huda skal administrere noglesystemet, der bl.a. kan regi-
strere hvem, der anvender noglerne.
En nogle vil koste ca. 300 la.
Pi sporgsmil om pris for omlegning af systemnogler,kunne det oplyses at i2009 var prisen
100.000 kr. + moms.
Der blev efterspurgt udendsrs bokse til reklamer. Bestyrelsen vil se pA sagen.
Med en stemme mod forslaget blev det vedtaget.

E. Orientering om revideret Husorden og Ordensregler.

Formanden redegjorde kort for den allerede udsendte reviderede husorden.

Ad 0 Valg af formand for bestyrelsen

Steen Larsen blev genvalgt uden modkandidater.

Ad g) Valg af andre medlemmer til besfyrelsen

Bjarne Poulsen, ioachim Knudsen og Mogens Svendsen biev aiie genvaigt til bestyreisen. Peer
Frederiksen, Tuborg Havnepark 14, s.th. blev nyvalgt til bestyrelsen.

Ad h) Vaig af suppieanter tii besuyreisen

't rzzie.Iorgensen, Tuborg Havnepark 10,3.th., og
Morten Molgird Boll, Tuborg Havnepark 9, st.tv., genvalgtes til suppleanter.

Ad i) Valg af revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

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

Gebyret fastsettes i henhold til lejelovens takster, p.t.til 259 lff.

Ad k) Eventuelt



Treernes hojde. Der er nedsat et planteudvalg, best6ende af Tuborg Havnepark A, B, C og D,
der bl.a. arbejder med at erstatte de planter, der er giet ud, eller genplante for de planter, der ik-
ke egner sig til omridet, og arbejdet genoptaget i foriret 201I. Der var stor tak til Morten Boll,
der har styret slagets gang.

Sluttelig kunne oplyses, bestyrelserne i Tuborg Havnepark A, B og C forsoger at ffl Carlsberg
til at pibegynde opforelsen af badebroen sfl hurtigt som muligt.

NB! Nyheder om ejerforeningen publiceres lsbende pfr foreningens hjemmeside www.tubors-
havnepark.dk.

Da der ikke var mere til eventuelt, hrevede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god
ro os orden.

Steen Larsen- ftrrmand Birgit Llartman. diri gcnt



Bestyrelsens beretning aflagt p6 Generalforsamlingen den \2. april2ef]-

MANGLER

| 2010 har der veret fokuseret p6, at fa afsluttet processen med udbedring af mangler, denne proces har
trukket ud alt for lange. Carlsberg har vist stor abenhed og forstielse, n6r moder har veret afholdt, men
ringe evne til at planlegge og eksekvere nar det handler om faktisk udbedring af mangler.

Varmesystemet - der er etableret en arbejdsgruppe, og resultatet vil vare nogle endringer i det centrale
varmeanleg, dette vil overvejende blive betalt af Carlsberg.

Pejse - ogsa her er der etableret en arbejdsgruppe. Der er endnu ikke fundet en losning, Men der er
konstateret, at noget er rivende galt med ventilation og aftrek fra pejse. Udgiften forverites ogsi betalt af
Carlsberg,

vandindtrengning i kelder - der har i er varet mange tilfelde hvor der tranger vand ind i
parkeringskaldrene, Carlsberg har forsogt at lose dette pA forskellige m5der, men indtil nu uden held.
Problemet er ogsi at NCC skifter ud i deres bemanding, og ndr nye kommer til, mangler de indsrgt og
erfaring.

Oliering af vinduer og traverk - vi har konstateret, at trevarket alt for tidligt har behov for oliering. Vi vil
henvende os til Carlsberg for at fd denne situation afhjulpet. Vi ved fra fagfolk, at et nyt vindue skal kunne
holde mindst 5 ar, for det behover oliering.

Bastionshjdrner - dette problem drejer sig om, at disse hjorner er muret meget sjusket. Carlsberg havde
f@rst indrdmmet dette, men har nu andret mening, Vi har bedt om en syn og skdns forretning, og vl
afi/enter resultatet af denne. Vores m6l er at disse bastionshjornes mures i en kvalitet som kan forventes i
et byggeri idenne prisklasse.

Afsluttede mangler - som det vil vare bekendt fra tidligere nyhedsbrev har vi ogsd i er feet afsluttet en del
mangelsager, og vi har f6et en kompensation p5 ca. 1,3 millioner for fejl og mangler, som Carlsberg ikke kan
eller vil udbedre,

En liste over udestSende fejl og mangler findes pi ejerforeningens hjemmeside og opdateres lobende.

ovERvAcNrrue:

Den installerede videoovervigning har i 2010 fungeret tilfredsstillende, vi har ved flere lejligheder kunnet
anvende optagelser som materiale til politiets efterforskning.

BADEBROEN:

Som det vil vare de fleste bekendt, har vi igennem hele 2010 kort en retssag mod Carlsberg med det
formel, at fe opfort den badebro som er lovet i salgsmaterialet. Carlsberg havde allerede i 2009 ansogt
kommunen om, at matte bygge denne bro og fdet tilladelse, men har s6 pga. prisen stoppet projektet. vi
har nu faet dom for at broen skal bygges og st6 klar senest juni 2OL2-vi hSber at Carlsberg fer den bygget
si hurtigt som muligt, mange beboere gelder sig til at fe broen. Sagsomkostningerne blev delvis dakket af
vores retshjalpsforsikring,
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RETSSAG EN OM EJ ENDOMSKATTER:

Denne sag dre jer  s ig  om at  car lsbeig i  per ioden for  endel ig  opdel ing af  e jendommen har  opkrevet  mere
ejendomsskat end del selv har betalt  for vores andel. Dette er carlsberg ikke enig i ,  vi  forventer en dom
inden udgangen af  2011.

SKIFT AF FORSIKRlNG:

vi har i ar skiftet forsikringsselskab fra Alm. Brand til Topdanmark. Begrundelsen var at Alm. Brand ikke ville
fortsette dakning af rorskade. Deres begrundelse var, at der havde veret nogle tilfalde hvor der var
opsteet skader fordi som var sliet igennem varmeslager ved gulvlegning. Dette havde dog ikke medfort
nogen udgift for Alm. Brand, idet de kunne gore regres overfor Carlsberg.

STENA:

Vi har i 2O7O haft en del st@jgener fra Stena i
deres store kvern larmer ganske betydel igt.
arbejder med sagen.

HUSORDEN:

Nordhavnen. virksomheden behandler skrottede bifer, og
Denne sag er endnu ikke afsluttet, mil jocenter Roskilde

Vi har i 2010 oplevet en del problemer med affaldshandtering, dels smides fodevarer direkte i skakten uden
at vEre.indpakket i plastposer, dels legges den del pap og lignende i containeren.

vi er aktuelt ved at revidere husorden, og vil sammen med afdeling B oversatte vores husorden til engelsk
for at sikre, at alle forster hvad vi beder om. vi har i ovrigt via en der opslag igennem 6ret forsogt at
adferdskorrigere beboerne adfard vedrorende affald.

I de nye ordensregler indskarper vi at der skal anvendes lift ndr man flytter, dette vil skene trappeskakten
betydeligt.

vi beder om at man viser storre omhyggelighed n6r man lukker folk ind via dortelefon, at man ikke lukker
nogen gaster ind som man ikke selv venter.

LYS PA HUSI.IUUMEN:

vi har feet en del henvendelser om at sikre bedre lesning af husnummer, dels giver det problemer for taxa
at husnumrene er vanskellige at lase, og endnu vare vil det vare i tilfEelde hvor ambulancer ikke kan finde
frem til rigtig adresse, I havnepark 4-g er der revet opsat en berysning af husnummer, dette fungerer
imidlertid ikke og vi arbejder derfor pa en losnin& hvor der gadenummeret btiver belvst af en sDot
monteret i zinkbaldakinens underside.

GRUNDEJERFORENINGEN TUBORG SYD

I det forgangne er nedsatte grundejerforeningen et planteudvalg bestiende af reprasentanter fra de 4
ejerforeninger i Tuborg Havnepark, Udvalget har feet til opgave, at gennemgi omrAdets gronne omrrder,



og ud fra den oprindelige plejeplan komme med falles indstillinger vedrdrende omredets disponerrng,
pleje, og 'vedligeholdelse, herunder hojde pi treer og bevoksninger. Grundejerforeningens vedligeholdelse
omfatter alle om16der uden for "stllkanterne" iforhold til vejen og terrasser. omrederne indenfor
disponeres af de enkelt ejerforeninger og deres valgte gartner firmaer.
For det faelles omrade er der lavet kontrakt med Gartnerfirmaet Malmos, og vi har udpeget en falles
kontaktperson - Benny Andersen fra TH 8, st, th. der skal varetage omradets kontakt med gartneren,
Vi satser pe at denne ordning vil sikre, at omradets gronne pleje kan f6 det tiltran8te kvalitetsloft, som det
fortjener, og at vi sikrer et felles regelset for omridets vedliBehold og fremtidige udseende.

Det er derfor vigtigt at alle overholder reglerne om, at man ikke selv m6 beskare, klippe og andre p6
planter, buske og treer. Planteudvalget er i gang med at gennemga omrSdet, og der er allerede aftalt flere
beskEringsaktiviteter i den kommende periode og fordr,

Forslag til treernes beskaring og hojder vil blive fremlagt pl Generalforsamlingen. p6 ejerforeningens
hjemmeside findes visualiseringer af forskellige trehOjder i Tuborg Havnepark.

Grundejerforeningen har desuden beskaftiget sig med fOlgende vesentlige opgaver:

o Vagtordning, der nu p5 det seneste er blevet udvidet, seledes at der patruljeres i hele omr6det ved
kanalen p6 begge sider og ved erhvervsomriderne. A,lt sammen for at holde ,'skatere,, og andre
ubudne gaster vaek fra omridet.

. opsatning af affaldskurve og en rekke pabuds skilte for omradet, som ogsl skal bidrage til
om16dets felles h6je vedligeholdelses standard,

' Processen med at overdragelse af Dessaus Boulevard og Philip Heymanns Alle inkl. Broen til
Gentofte kommune. Dette vil give en ikke uvasentlig besparelse pi budgettet - iser i disse tider
mede den megen snerydning,

HJEMMESIDE:

Det anbefales at man folger med pl foreningens hjemmeside www.tuborq-havneoark.dk for seneste nyt i
Tuborg Havnepark og omegn.


