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Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00 afholdtes ordinrer generalforsamlingi EjerforeningenTuborg HavneparkC, i Kongelig Dansk Yachtklub, 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
Bestyrelsensforelreggelsetil godkendelseaf flrsregnskabog statusmed revisors pitegning
Bestyrelsensforelaggelse af driftsbudgetfor det lsbende regnskabsir
Forslag fra bestyrelseneller medlemmer.
A Bestyrelsenforeslar oprettelseaf Grundfond i henhold til vedtegternes518. Som startindskud pi Grundfondenindsrettesdet belsb vi har faet i kompensationfra Carlsbergfor
iiggemrerker,P-keldergulv, ffiv., dvs. kr. 1.325.000.
B. Bestyrelsenforeslir at der i fremtiden (startende1. maj 2011) opkrreves2 kr. pr. fordelingstal pr. mined til grundfonden.
C. Bestyrelsenanmoderom rammebevilling pe k. 600.000tii overfladebehandlingaf gulv i
P-krlder. Belsbet trakkes fra Grundfonden.
D. Bestyrelsenanmoderom rammebevillingpa kr. 200.000til elektronisklisesystempfl
yderdore og udvalgte dore i frllesomriderne. Belsbet traekkesfra Grundfonden
E. Orienteringom revideretHusordenog Ordensregler.
Valg af formand for bestyrelsen
Valg af andremedlemmertil bestyrelsen
Valg af suppleantertil bestyrelsen
Valg af revisor
Fastsrettelse
af gebyr i overensstemmelse
med $ 21, stk. 4.
Eventuelt

Representeretvar 5.034- heraf 1.341 ved fuldrnagt- ud af 8.980i fordeiingstal. Endvidere
var Birgit Haitman, DATEA iil stede.
FormandenSteenLarsenbsd velkommen og foreslogBirgit Hartman til dirigent og referent.
Hun takkede for valget og konstaterede,at generalforsamlingenvar lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Forinden generalforsamlingensstart gav formandenordet til borgmesterHans Toft, der redegjorde for og besvaredesporgsmil omkring det nye havneomri'de,der skal indeholde en containerhavn,en krydstogthavnog 100 ha rekreative arealer.
Efter redegorelsengav dirigentenordettil formandenSteenLarsen.
Ad h) Bestyrelsensberetning for det senesteforlsbne flr

Formandengennemgikbestyrelsens
beretning,der vedlegges dette referat.
Der var sporgsmflltil grundlagetfor forliget med Carlsbergpe | 325.000kr. Formandenoplyste, at bestyrelsenhavde vurderet,at det var det bedsteforlig, der kunne indgis. Lsbende orientering til ejemeefterlystes.Formandenhenvistetil rryhedsbreveog hjemmeside.
Der var snske om, at referaterfra bestyrelsesmsderoffentliggores pi trjemmesiden.Bestyrelsen
vil overveje.
Der blev efterlyst skonomisk halvirsrapportering.Dette vil fremover kunne sespi hjemmesiden.
Der blev efterspurgten hojere rentetil indestiende,f.eks. til grundfonden,der evt. kan placeres
i anden bank eller andrepapirer.
Beretningenblev dereftertaget til eftenetning.
Ad c) Bestyrelsensforelreggelsetit godkendelseaf irsregnskab og status med revisors pfltegning.
Birgit Hartman gennemgikdet alleredeudsendteregnskab.
Der var snskeom, at f.eks.udgiftentil konsulentog de p.t. ksrende sagerkunne v&re vist som
en note.
Derefterblev regnskabetvedtagetmed egenkapital3 1.12.2U 0 pn 521.530kr, hvortil kommer
pi 104.500kr. samthensrttelsemanglerpi 1.325.000kr.
henlreggelse
Ad d) Bestyrelsensforelreggelseaf driftsbudget ior det isbende regnskabsflr
Birgit Hartmanfremlagdebudgettetfor 201t.
med 1.740.A00kr., hvilket er uaendreti forBudgettetblev uden serlige kommentarervedtaget
hold til 2A10bu.dgettet.
Ad e) F orslag fra bestyrelseneller medlemmer.
A Bestyrelsenforeslir oprettelseaf Grundfond i henhold til vedtrgternes 518. Som startindskud pi Grundfondenindsrettesdet belsb vi har faet i kompensationfra Carlsbergfor
liggemrerker,P-kreldergulv,ffiV.,dvs. l<r.1.325.000.
Forslagetblev godkendtaf en enig generalforsamling.
B. Bestyrelsenforeslir at der i fremtiden(startende1. maj 2011) opkrreves2 kr. pr. fordelingstal pr. mined til grundfonden.
Forslagetblev godkendtaf en enig generalforsamling.
af gulv i
C. Bestyrelsenanmoderom rarnmebevillingpa kr. 600.000til overfladebehandling
P-kalder. Belsbet trrekkesfra Grundfonden.

DATEA
Forslagetblev godkendtaf en enig generalforsamling.
D. Bestyrelsenanmoderom rarnmebevillingpa kr. 200.000til elektronisklAsesystem
pi
yderdore og udvalgtedore i faellesomrf,derne.
Belsbet trakkes fra Grundfonden
Mogens Svendsenredegiordefor forslaget,der foreslflsmonteretpt yderdsreog udvalgte dore i
frellesomr6derne.Vicevrrten Sam Huda skal administrerenoglesystemet,der bl.a. kan registrere hvem, der anvendernoglerne.
En nogle vil koste ca. 300 la.
Pi sporgsmil om pris for omlegning af systemnogler,kunnedet oplysesat i2009 var prisen
100.000kr. + moms.
Der blev efterspurgtudendsrsbokse til reklamer. Bestyrelsenvil se pA sagen.
Med en stemmemod forslagetblev det vedtaget.

E. Orientering om revideretHusordenog Ordensregler.
Formandenredegjordekort for den alleredeudsendterevideredehusorden.
Ad 0 Valg af formand for bestyrelsen
SteenLarsen blev genvalgtuden modkandidater.
Ad g) Valg af andre medlemmer til besfyrelsen
Bjarne Poulsen,ioachim Knudsenog Mogens Svendsenbiev aiie genvaigttil bestyreisen.Peer
Frederiksen,Tuborg Havnepark14, s.th. blev nyvalgt til bestyrelsen.
Ad h) Vaig af suppieantertii besuyreisen
't rzzie.Iorgensen,
TuborgHavnepark10,3.th.,og
Morten Molgird Boll, Tuborg Havnepark9, st.tv.,genvalgtestil suppleanter.
Ad i) Valg af revisor
BDO Statsautoriseretrevisionsaktieselskab
blev genvalgt.
Ad j) Fastsrettelse
af gebyr i overensstemmelse
med $ 21, stk.4.
Gebyretfastsettesi henholdtil lejelovenstakster,p.t.til 259 lff.
Ad k) Eventuelt

Treernes hojde. Der er nedsatet planteudvalg,best6endeaf Tuborg HavneparkA, B, C og D,
der bl.a. arbejdermed at erstattede planter, der er giet ud, eller genplantefor de planter, der ikke egnersig til omridet, og arbejdetgenoptageti foriret 201I. Der var stor tak til Morten Boll,
der har styret slagetsgang.
Sluttelig kunne oplyses,bestyrelsernei Tuborg HavneparkA, B og C forsoger at ffl Carlsberg
til at pibegynde opforelsenaf badebroensfl hurtigt som muligt.
NB! Nyheder om ejerforeningenpublicereslsbendepfr foreningenshjemmesidewww.tuborshavnepark.dk.
Da der ikke var mere til eventuelt,hrevededirigenten generalforsamlingenog takkedefor god
ro os orden.

SteenLarsen-ftrrmand

Birgit Llartman.diri gcnt

Bestyrelsens
beretning
aflagtp6 Generalforsamlingen
den \2. april2ef]MANGLER
| 2010harderveret fokuseretp6,at fa afsluttetprocessen
medudbedringaf mangler,
denneproceshar
trukketud alt for lange.Carlsberg
harviststor abenhedog forstielse,n6rmoderharveret afholdt,men
ringeevnetil at planleggeog eksekvere
nardet handlerom faktiskudbedringaf mangler.
- derer etablereten arbejdsgruppe,
Varmesystemet
og resultatetvil vare nogleendringeri det centrale
varmeanleg,dettevil overvejende
blivebetaltaf Carlsberg.
Pejse- ogsaherer deretablereten arbejdsgruppe.
Derer endnuikkefundeten losning,
Men derer
konstateret,at nogeter rivendegalt medventilationog aftrek fra pejse.Udgiftenforveritesogsi betalt af
Carlsberg,
vandindtrengning
i kelder- der har i er varet mangetilfelde hvordertranger vandind i
parkeringskaldrene,
Carlsberg
harforsogtat losedettepAforskellige
m5der,menindtilnu udenheld.
Problemet
er ogsi at NCCskifterud i deresbemanding,
og ndr nyekommertil, manglerde indsrgtog
erfaring.
Olieringaf vinduerog traverk - vi harkonstateret,
at trevarket alt for tidligtharbehovfor oliering.Vi vil
henvendeostil Carlsberg
for at fd dennesituationafhjulpet.Vi vedfra fagfolk,at et nyt vindueskalkunne
holdemindst5 ar,for det behoveroliering.
- detteproblemdrejersigom, at dissehjornerer muretmegetsjusket.Carlsberg
Bastionshjdrner
havde
f@rstindrdmmetdette,menharnu andret mening,Vi har bedtom en synog skdnsforretning,og vl
afi/enterresultatetaf denne.Voresm6ler at dissebastionshjornes
muresi en kvalitetsomkanforventesi
et byggeriidenneprisklasse.
Afsluttedemangler- somdet vil vare bekendtfra tidligerenyhedsbrev
harvi ogsdi er feet afslutteten del
mangelsager,
og vi harf6et en kompensation
p5 ca.1,3millionerfor fejl og mangler,
somCarlsberg
ikkekan
ellervil udbedre,
EnlisteoverudestSende
fejl og manglerfindespi ejerforeningens
hjemmeside
og opdateres
lobende.

ovERvAcNrrue:
Deninstallerede
videoovervigning
hari 2010fungerettilfredsstillende,
vi harvedflerelejligheder
kunnet
anvendeoptagelser
sommateriale
til politietsefterforskning.
BADEBROEN:
Somdet vil vare de flestebekendt,harvi igennemhele2010kort en retssagmodCarlsberg
meddet
formel,at fe opfortden badebrosomer loveti salgsmaterialet.
Carlsberg
havdealleredei 2009ansogt
kommunenom, at mattebyggedennebro og fdettilladelse,
menhars6 pga.prisenstoppetprojektet.vi
harnu faet domfor at broenskalbyggesog st6 klarsenestjuni 2OL2-vihSberat Carlsberg
fer denbygget
si hurtigtsommuligt,mangebeboeregelder sigtil at fe broen.Sagsomkostningerne
blevdelvisdakket af
voresretshjalpsforsikring,
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RETSSAG
EN OM EJENDOMSKATTER:
D e n n es a gd r e j e rs i go m a t c a r l s b e i gi p e r i o d e nf o r e n d e l i g
o p d e l i n ga f e j e n d o m m e nh a r o p k r e v e t m e r e
ejendomsskat
end del selvhar betaltfor voresandel.Dette er carlsbergikke enig
i, vi forventeren dom
i n d e nu d g a n g e na f 2 0 1 1 .
SKIFT
AFFORSIKRlNG:

vi har i ar skiftetforsikringsselskab
fra Alm.Brandtil Topdanmark.
Begrundelsen
var at Alm.Brandikkeville
fortsette dakningaf rorskade.
Deresbegrundelse
var,at der havdeveret nogletilfalde hvordervar
opsteetskaderfordisomvarsliet igennemvarmeslager
vedgulvlegning.Dettehavdedog ikkemedfort
nogenudgiftfor Alm.Brand,idetde kunnegoreregresoverforCarlsberg.
STENA:
Vi har i 2O7Ohaft en del st@jgener
fra Stenai Nordhavnen.
virksomheden
behandler
skrottedebifer,og
deresstore kvern larmerganskebetydeligt.Dennesager endnu
arbejdermed sagen.

ikkeafsluttet,
miljocenter
Roskilde

HUSORDEN:

Vi har i 2010opleveten del problemer
medaffaldshandtering,
delssmidesfodevarerdirektei skaktenuden
at vEre.indpakket
i plastposer,
delsleggesdendel papog lignendei containeren.
vi er aktueltvedat reviderehusorden,
og vil sammenmed afdelingB oversattevoreshusordentil engelsk
for at sikre,at alleforsterhvadvi bederom. vi hari ovrigtvia en der
opslagigennem6retforsogtat
adferdskorrigerebeboerneadfard vedrorendeaffald.
I de nyeordensregler
indskarpervi at derskalanvendes
lift ndrmanflytter,dettevil skenetrappeskakten
betydeligt.
vi bederom at manviserstorreomhyggelighed
n6rmanlukkerfolk ind via dortelefon,
at man ikkelukker
nogengaster ind sommanikkeselvventer.
LYSPAHUSI.IUUMEN:
vi harfeet en del henvendelser
om at sikrebedrelesningaf husnummer,
delsgiverdet problemerfor taxa
at husnumrene
er vanskellige
at lase,og endnuvare vil det vare i tilfEelde
hvorambulancer
ikkekanfinde
fremtil rigtigadresse,
I havnepark
4-ger der revetopsaten berysning
af husnummer,
dettefungerer
imidlertidikkeog vi arbejderderforpaen losnin&hvorder gadenummeret
btiverbelvstaf en sDot
montereti zinkbaldakinens
underside.
GRUNDEJERFORENINGEN
TUBORG
SYD
I det forgangneer nedsattegrundejerforeningen
et planteudvalgbestiendeaf reprasentanterfra de 4
ejerforeninger
i TuborgHavnepark,
Udvalgetharfeettil opgave,at gennemgiomrAdets
gronneomrrder,

og ud fra denoprindelige
plejeplan
kommemedfalles indstillinger
vedrdrende
omredetsdisponerrng,
pleje,og'vedligeholdelse,
herunderhojdepi treer og bevoksninger.
Grundejerforeningens
vedligeholdelse
omfatteralleom16derudenfor "stllkanterne"iforholdtil vejenog terrasser.
omrederneindenfor
disponeres
af de enkeltejerforeninger
og deresvalgtegartnerfirmaer.
Fordet faelles
omradeer der lavetkontraktmedGartnerfirmaet
Malmos,og vi harudpegeten falles
- BennyAndersen
kontaktperson
fra TH8, st,th. der skalvaretageomradetskontaktmedgartneren,
Vi satserpeat denneordningvil sikre,at omradetsgronneplejekanf6 det tiltran8tekvalitetsloft,
somdet
fortjener,og at vi sikreret felles regelsetfor omridetsvedliBehold
og fremtidigeudseende.
Deter derforvigtigtat alleoverholder
reglerneom, at manikkeselvm6 beskare,klippeog andre p6
planter,buskeog treer. Planteudvalget
er i gangmedat gennemga
omrSdet,og der er alleredeaftaltflere
beskEringsaktiviteter
periode
i denkommende
og fordr,
Forslag
til treernesbeskaringog hojdervil blivefremlagtpl Generalforsamlingen.
p6 ejerforeningens
hjemmeside
findesvisualiseringer
af forskellige
trehOjderi TuborgHavnepark.
Grundejerforeningen
hardesudenbeskaftigetsigmedfOlgende
vesentligeopgaver:
o

.
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Vagtordning,
der nu p5 det senesteer blevetudvidet,seledes
at der patruljeres
i heleomr6detved
,'skatere,,
kanalenp6 beggesiderog vederhvervsomriderne.
A,ltsammenfor at holde
og andre
ubudnegastervaekfra omridet.
opsatningaf affaldskurve
og en rekke pabudsskiltefor omradet,somogsl skalbidragetil
om16dets
felles h6jevedligeholdelses
standard,
Processen
medat overdragelse
af Dessaus
Boulevard
og PhilipHeymanns
Alleinkl.Broentil
Gentoftekommune.Dettevil giveen ikkeuvasentligbesparelse
pi budgettet- iser i dissetider
mededen megensnerydning,

HJEMMESIDE:
Detanbefales
at manfolgermedpl foreningens
hjemmeside
www.tuborq-havneoark.dk
for senestenyt i
TuborgHavnepark
og omegn.

