Beretningfor EFTuborgHavneparkC (9-14)for 2011
Nir man skalskriveberetningenfor 2OILopleverman et dejdvue, idet beretningens
indholdhar stor
lighedmed punkternefra sidste6r. Vi skrevdengang,at vi i 2010havdearbejdetintensivtpi, at afsluttede
udestiendemangler,det sammevil vi skrivei 5r, endoghar arbejdeti 6r varet tiltagende,og nye mangler
er dukketop. Carlsberg
har ligesomtidligereveret positiveog korrekte,men helt udenviljeeller evnetil at
eksekvere.Vi har fundet ud af at egentligeretssagerer enesteeffektivepivirkningsmekanisme,
og s6 gir vi
den vej.
P6den lysesidekan man pegep5, at vi har holdten dejligsommerfest,en nytdrskurafholdti OVSAmed
rekordstordeltagelse.
Vi har fiet nye positivebeboere,somfint falderind i den supergodestemningog
atmosferevi har her i reservatet.Mangeaf os kenderefterhindenhinanden,og serligt om sommerener
her en summenaf liv og atmosfare.
Og nu til selveberetningen:
Badebroen
er nu nesten ferdig, og vi glader os til at tageden i brug,der er ingentvivl om at den bliveret
samlingssted
for beboerne6ret rundt,bide for de som vinterbaderog for de der ser p6.
Joachimfra bestyrelsen
har gjort et stort arbejdefor at kommelarmenfra Stenatil livs,sagener nu
eskalerettil hojeremyndighed,og der foreliggerendnuikkenogetendeligtresultat.
BjarnePoulsenblevjo sidste6r formandfor grundejerforeningen
for heleomridet, Bjarnehar gjort et
megetflot arbejdebide i henseende
til at'fi styr p6 grundejerforeningens
ansvarsomr6der,
i forholdtil
voreseget naromride mht. beplantningog endeligi forholdtil den kommendeovertagelse
af veje og
lignendei grundejerforeningens
omride. Om grundejerforeningen
findeset sarskiltafsniti denne
beretning.
Ejendomsskattesagen:
I byrettenvandtvi, i foreningmed etapeB, sagenmod Carlsberg
om de for megetopkrevede
ejendomsskatter
for 2008.Carlsberg
blevdomt til at tilbagebetale
det for megetopkravedebelob(for
voresvedkommendekr. 141.208,15
incl.renter)samtsagensomkostninger.
BelObeter tilbagebetalttil de
berorte ejere,jf. foreningenshjemmesidewww.tuborg-havnepa
rk.dk.
M a n g l e -r l n d l e d n i n g :
Mogensog Peerhar pitaget sig losningaf helemangelkomplekset,
en enormt kravendeopgavesom
virkeligharveret tidkrevende,men ogsi alleredehaft positiveudfald.
Vi har sidenindflytningenklagetover udforelsenaf bastionshj6rnerne.
ville ikkeanerkendeden
Carlsberg
dirlige udf@relse
og vi indledtederforen syn-ogskonssag,
som er endt med,at vi fik ret i stort set alle
Resultateter siledes,at Carlsberg
klagepunkter.
har betaltomkostningen
til syn-og skonsmanden
samtet
belob,s6vi selvkan st6 for den Onskede
ombygningaf hj6rnerne.Forhibentligkanvi ni det i foriret, si vi
efterfolgendekan fi gjort nogetved beplantningenforan Parkhuset.

De Ovrigeverserende
syn-ogskonssager
omhandlerindtrengendevand i P-keldrene- b6degennemloft
og gulv samt indtrengendevand i 5'te og 6'salslejlighederne
i Kanalhusene.
Derudoverarbejdervi stadigmed en rekke sager,som muligvisenderi synog skon.Bl.a.er der problemer
med trinhQjderved hoveddorene,
p6 altanerne
brandsikring
revneri betons6jlerne
undertrappetrinene,
samttaget.Alle beboereopfordrestil at unders@ge
p6 deresaltanerog rapportere
betonsojlerne
eventuelleforekomsteraf revneri sojlernetil Mogens(e-mail:mogenssvendsen@tuborg-havnepark.dk),
gernevedlagtbilleddokumentation.
I fellesskabmed de Ovrigeejerforeninger
i TuborgHavnepark
har vi i samarbejde
med Carlsberg
indledtog
- forhdbentlig- nesten afsluttetvarmeprojektet,
somgir ud p5 at losede varmeproblemer,
der er i de 4
etaper.I alleetaperer der foretageten beboertilfredshedsunders6gelse.
I etapeC fik vi 32 besvarelser
af
spOrgeskemaerne.
Projekteter stadigikkeafsluttet,idet der stadigudestir en del fejl. Projektetfinansieres
primert af Carlsberg.
Steenhar veret massivtoptagetaf brandeovnsproblematikken,
og vi har veret igennemen rakke mere
ellermindregroteskeforsogp6 at loseproblemet.Det stir nu klart,at problemetikkekan l6sesfor man
byggeren skorstentil hverenkeltbrendeovn,og det er ikkepraktiskmuligt.Carlsberg
har egentlig
indrOmmetat problemeter uloseligt,men svingerlidt i deresindstilling.
Vi har derforiverksaten stevning
som sidsteudvej.N6rvi si fir Carlsberg
domt til at indromme,at ingenellerkun f6 kanf5 et effektivt
aftrak fra brendeovn,kommervi til erstatningssagerne
for de enkeltebeboere,dissesagerkommertil at
kore udenforbestyrelsens
regi.
Og nu til det vi ikkeniede i 5r, vi har ikkenSetnogleprojektet,
som blevvedtagetsidste6r, dette skyldes
voresprioriteringfordi der er storretidspresfor at f6 egentligemanglerudbedret.Lyspi husnumrenevi
snarestbliveen realitet,vi afventerbareat Carlsberg
f6 opsatnye baldakiner,
nir dette er sket kan vi
monterelysi dissebaldakiner.
Grundejerforeningen:
Grundejerforeningen
har sammenmed Carlsberg
i det forgangne6r arbejdetmed overdragelsen
af Dessaus
Boulevardog PhilipHeymanns
4116til GentofteKommune.Dettearbejdeer fortsati gang,og trekker ud,
idet der er en rekke matrikel-og arealmessige
forholdder skalafklares:
.DessausBoulevardog PhilipHeymannsA116
fra den sydligerundkorseltil broenkan nesten problemlost
overtagesaf kommunen(der mangleren enkeltmatrikelendringher)
.VedrOrende
broenover kanalen,si vil Gentoftekommunekun overtagedet fremtidige
overfladevedligehold,
TuborgSyd
og ikkeselvebroen,som skaloverdrages
til Grundejerforeningen
.Angiendeden nordligedel af PhilipHeymanns4116
fra broentil den nordligerundkorsel,
si har Gentofte
kommunegodkendtprincippetfor en endring, der gtr at ogsi dennedel kanoverdrages
til Gentofte
kommune.Det er iser fortovsproblematikken
ved v Sampension
/Waterfront mm., der er en udfordring.
Carlsberg
arbejdervideremed et projektoplegtil dette.
.M5let er, at arbejdetvedrorendeheleoverdragelsesprojektet
kangennemfores
indenvintersasonen
2012113.

.Med hensyntil broen,si skalbroenovertagesaf Grundejerforeningen
TuborgSyd,jvf. de overordnede
deklarationer,
og derforer denneoverdragelsesproces
igangsat.
Grundejerforeningen
har lavetaftalemed
en uafhangigridgiver,der skalbist6Grundejerforeningen
med denneproces.
Sidste6r blevder via et nedsatplanteudvalg
arbejdetmed den gronneplejei TuborgHavnepark
og der
- BennyAndersenfra TH 8, st. th, der skullevaretageomrSdetskontakttil
valgtesen felles kontaktperson
gartnerleverandoren.
Denneordninghar fungeretmegettilfredsstillende
og der blevi s€son }OLl
etableretde flesteaf de forbedringersom planteudvalget
foreslog.Kvalitetenaf plejenblevetvesentligt
forbedrettakketvere disseendringer.
Desudenarbeidesdet pt med:
Badebro:Derer nu igangsatbygningaf badefacilitet
pi den midterstebrygge,somvil v€re klartil brug i
badesason 2OL2.
Sti nu: Arbejdetmed etableringaf stiforbindelse
mellemStrandpromenaden
ved Svanem@llebugten
og
TuborgSyder igangsat.
Principperne
for etableringen
er aftaltmellemKObenhavns
Kommune,Gentofteog
Carlsberg.KObenhavns
Kommuneer i gangmed etableringsarbejdet,
hvor imod arbejdetpi Gentoftesiden
endnuikkeer igangsatpga.nogenarealmessige
forhold.
Pi Tuborgsidenbliverstienen midlertidigsti hen over belegningenmod syd som stOdertil vejenbag
skolen.
Forbeggedissenye ting m6 Grundejerforening
imodeseOnskeom bistandtil vedligehold
og pasning,
hvilketskalaftalesnermere med Carlsberg.
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