
Tuborg Havnepark 12r2. th.o 2900 Ilellerup
Herved indkaldes til generalforsamling i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C, der afholdes

Tirsdag den 12. aprit 2011 Id. 17.00

i Kongelig Dansk Yacht KIub, Tuborg Havnepark 15, 2900 Helierup, med falgende

DAGSORDEN:

28. marts 2011
Dir.tlf.: 45260183

bih@datea.dk
1-42282-41-2

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det seneste forlsbne 6.r
Bestyrelsens fremlaggeise af irsregnskab til godkendelse og status med revisors
pitegning
Bestyrelsens fremleggelse af drifubudget for det lsbende regnskabsflr
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
A Bestyrelsen foreslAr oprettelse af Grundfond i heni:old til vedtegternes Sl B. Som
startindskud pi Grundfonden indsattes det belsb vi har fbet i kompensation fra
Carlsberg for liggernrerker, P-keldergulv, ffiv., dvs. kr, 1.325.000.
B. Bestyrelsen foreslir at der i frerntiden (startende 1. rnaj 2011) opkraves Z kr. pr.
fordelingstal pr. mflned til grundfonden.
C. Bestyrelsen anmoder om rammebeviliing pe kr. 500.000 til overfladebehandling af

gulv i P-kalder. Belsbet tekkes fra Grundfonden.
D. Bestyrelsen anmoder om ra$rmebevilling pe kr. 200.000 til elekhonisk lisesystem

pfl yderdsre og udvalgte dsre i frellesomr6derne. Belobet trakkes fra Grundfonden
E. Orientering om revideret Husorden og Ordensregler.
Valg af formand for bestyrelsen
Valg af avrige rnedlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Vatg af revisor
Fastscttelse af gebyr i overensstemmelse med g Z 1 , stlc. 4

Lyngby Flovcdgade 4 r 2800 Kgs. Lyngby . Tll.45 26 0l 02 . Fsx 45 26 0l 33 r rvrw.dateo.dk
Lokalkontor: Viby Centret 24 . 8260 Viby J.

DATEA AS - et selskob i DADES-koncernen . CVR.nr. 25326?96
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DATHA

k, Eventuelt
Hvor hoje skal traerne pd Tuborg Havnepark vare? Pi forenilgens hjemmeside _
www,fubore-havnepark,dk kan ses visualiseringer af Tuborg Havnepark med forskellige
trahojder.

Uddybende beskrivelser til de enkelte ptrnicter kan ses pi foreningens gjemmeside,
www.tub o r g-h avlr eE4rk, dk. und er punktet Generalforsam I ing.

Foreningen vil v@re vert ved en let anretning efter- generalforsamlingen,

Ademrcn i &r vil v@'re: Cocl au vin ntecl hrust kartoffil og blarzdet g.on salal. Dessert:
Chokaladekage,

Tilnteld til et nrcdlent af bes4n'elsen" eller til Birgit Hartman BIH@DATEA.4p senest clen B.
april 20], I.

Jeg deltager IIAW:

Antal :

Boende:

Med venlig irilsen

DATEA
Foreningsejendomme

Birgit Harfman
Ej endomsadmini strator


