
Beretning for EF Tuborg Havnepark C (9-14) for 2011

Nir man skal skrive beretningen for 2OIL oplever man et dejd vue, idet beretningens indhold har stor
l ighed med punkterne fra sidste 6r. Vi skrev dengang, at vi  i  2010 havde arbejdet intensivt pi,  at afslutte de
udestiende mangler, det samme vi l  vi  skrive i  5r, endog har arbejdet i  6r varet t i l tagende, og nye mangler
er dukket op. Carlsberg har l igesom tidl igere veret posit ive og korrekte, men helt uden vi l je el ler evne t i l  at
eksekvere. Vi har fundet ud af at egentlige retssager er eneste effektive pivirkningsmekanisme, og s6 gir vi

den vej.

P6 den lyse side kan man pege p5, at vi  har holdt en dej l ig sommerfest, en nytdrskur afholdt i  OVSA med
rekordstor deltagelse. Vi har f iet nye posit ive beboere, som f int falder ind i  den super gode stemning og
atmosfere vi har her i  reservatet. Mange af os kender efterhinden hinanden, og serl igt om sommeren er
her en summen af l iv og atmosfare.

Og nu t i l  selve beretningen:

Badebroen er nu nesten ferdig, og vi glader os t i l  at tage den i  brug, der er ingen tvivl  om at den bl iver et
samlingssted for beboerne 6ret rundt, bide for de som vinterbader og for de der ser p6.

Joachim fra bestyrelsen har gjort et stort arbejde for at komme larmen fra Stena t i l  l ivs, sagen er nu

eskaleret t i l  hojere myndighed, og der forel igger endnu ikke noget endeligt resultat.

Bjarne Poulsen blev jo sidste 6r formand for grundejerforeningen for hele omridet, Bjarne har gjort et
meget f lot arbejde bide i  henseende t i l  at ' f i  styr p6 grundejerforeningens ansvarsomr6der, i  forhold t i l
vores eget naromride mht. beplantning og endelig i  forhold t i l  den kommende overtagelse af veje og
l ignende i  grundejerforeningens omride. Om grundejerforeningen f indes et sarski l t  afsnit  i  denne

beretning.

Ejendomsskattesagen:

I byretten vandt vi,  i  forening med etape B, sagen mod Carlsberg om de for meget opkrevede

ejendomsskatter for 2008. Carlsberg blev domt t i l  at t i lbagebetale det for meget opkravede belob (for

vores vedkommende kr. 141.208,15 incl.  renter) samt sagens omkostninger. BelObet er t i lbagebetalt  t i l  de

be rorte ejere, jf. foreningens hjem meside www.tubo rg-havnepa rk.d k.

Mangler  -  lnd ledning:

Mogens og Peer har pitaget sig losning af hele mangelkomplekset, en enormt kravende opgave som

virkel ig har veret t idkrevende, men ogsi al lerede haft posit ive udfald.

Vi har siden indflytningen klaget over udforelsen af bastionshj6rnerne. Carlsberg vi l le ikke anerkende den

dir l ige udf@relse og vi indledte derfor en syn-og skonssag, som er endt med, at vi  f ik ret i  stort set al le

klagepunkter. Resultatet er si ledes, at Carlsberg har betalt  omkostningen t i l  syn- og skonsmanden samt et
belob, s6 vi selv kan st6 for den Onskede ombygning af hj6rnerne. Forhibentl ig kan vi ni det i  for iret,  si  vi

efterfolgende kan fi gjort noget ved beplantningen foran Parkhuset.



De Ovrige verserende syn-og skonssager omhandler indtrengende vand i  P-keldrene - b6de gennem loft
og gulv - samt indtrengende vand i  5' te og 6'sals lej l ighederne i  Kanalhusene.

Derudover arbejder vi stadig med en rekke sager, som muligvis ender i  syn og skon. Bl.a. er der problemer

med tr inhQjder ved hoveddorene, brandsikring under trappetr inene, revner i  betons6j lerne p6 altanerne

samt taget. Al le beboere opfordres t i l  at unders@ge betonsoj lerne p6 deres altaner og rapportere

eventuel le forekomster af revner i  soj lerne t i l  Mogens (e-mail :  mogens svendsen@tuborg-havnepark.dk),
gerne vedlagt bi l  leddokumentation.

I fel lesskab med de Ovrige ejerforeninger i  Tuborg Havnepark har vi i  samarbejde med Carlsberg indledt og
- forhdbentl ig - nesten afsluttet varmeprojektet, som gir ud p5 at lose de varmeproblemer, der er i  de 4

etaper. I  al le etaper er der foretaget en beboert i l fredshedsunders6gelse. I  etape C f ik vi  32 besvarelser af

spOrgeskemaerne. Projektet er stadig ikke afsluttet,  idet der stadig udestir  en del fej l .  Projektet f inansieres
primert af Carlsberg.

Steen har veret massivt optaget af brandeovns problematikken, og vi har veret igennem en rakke mere

el ler mindre groteske forsog p6 at lose problemet. Det st ir  nu klart,  at problemet ikke kan l6ses for man

bygger en skorsten t i l  hver enkelt brendeovn, og det er ikke praktisk muligt.  Carlsberg har egentl ig

indrOmmet at problemet er ulosel igt,  men svinger l idt i  deres indsti l l ing. Vi har derfor iverksat en stevning

som sidste udvej. N6r vi si  f i r  Carlsberg domt t i l  at indromme, at ingen el ler kun f6 kan f5 et effekt ivt
aftrak fra brendeovn, kommer vi t i l  erstatningssagerne for de enkelte beboere, disse sager kommer t i l  at

kore udenfor bestyrelsens regi.

Og nu t i l  det vi  ikke niede i  5r, vi  har ikke nSet nogleprojektet, som blev vedtaget sidste 6r, dette skyldes

vores priori tering fordi der er storre t idspres for at f6 egentl ige mangler udbedret. Lys pi husnumrene vi

snarest bl ive en real i tet,  vi  afventer bare at Carlsberg f6 opsat nye baldakiner, nir dette er sket kan vi

montere lys i  disse baldakiner.

Grundejerforeningen:

Grundejerforeningen har sammen med Carlsberg i  det forgangne 6r arbejdet med overdragelsen af Dessaus

Boulevard og Phil ip Heymanns 4116 t i l  Gentofte Kommune. Dette arbejde er fortsat i  gang, og trekker ud,

idet der er en rekke matrikel- og arealmessige forhold der skal afklares:

.Dessaus Boulevard og Phil ip Heymanns A116 fra den sydl ige rundkorsel t i l  broen kan nesten problemlost

overtages af kommunen (der mangler en enkelt matr ikelendring her)

.VedrOrende broen over kanalen, si  vi l  Gentofte kommune kun overtage det fremtidige

overf ladevedligehold, og ikke selve broen, som skal overdrages t i l  Grundejerforeningen Tuborg Syd

.Angiende den nordl ige del af Phi l ip Heymanns 4116 fra broen t i l  den nordl ige rundkorsel, si  har Gentofte

kommune godkendt princippet for en endring, der gtr at ogsi denne del kan overdrages t i l  Gentofte

kommune. Det er iser fortovsproblematikken ved v Sampension /Waterfront mm., der er en udfordring.

Carlsberg arbejder videre med et projektopleg t i l  dette.

.M5let er, at arbejdet vedrorende hele overdragelsesprojektet kan gennemfores inden vintersasonen

2012113.



.Med hensyn t i l  broen, si  skal broen overtages af Grundejerforeningen Tuborg Syd, jvf.  de overordnede

deklarat ioner, og derfor er denne overdragelsesproces igangsat. Grundejerforeningen har lavet aftale med

en uafhangig r idgiver, der skal bist6 Grundejerforeningen med denne proces.

Sidste 6r blev der via et nedsat planteudvalg arbejdet med den gronne pleje i  Tuborg Havnepark og der
valgtes en fel les kontaktperson - Benny Andersen fra TH 8, st.  th, der skul le varetage omrSdets kontakt t i l
gartnerleverandoren. Denne ordning har fungeret meget t i l f redssti l lende og der blev i  s€son }OLl
etableret de f leste af de forbedringer som planteudvalget foreslog. Kval i teten af plejen blevet vesentl igt

forbedret takket vere disse endringer.

Desuden arbeides det pt med:

Badebro: Der er nu igangsat bygning af badefaci l i tet pi den midterste brygge, som vi l  v€re klar t i l  brug i

badesas on 2OL2.

Sti  nu: Arbejdet med etablering af st i forbindelse mellem Strandpromenaden ved Svanem@llebugten og
Tuborg Syd er igangsat. Principperne for etableringen er aftalt  mellem KObenhavns Kommune, Gentofte og

Carlsberg. KObenhavns Kommune er i  gang med etableringsarbejdet, hvor imod arbejdet pi Gentofte siden
endnu ikke er igangsat pga. nogen arealmessige forhold.

Pi Tuborg siden bl iver st ien en midlert idig st i  hen over belegningen mod syd som stOder t i l  vejen bag
skolen.

For begge disse nye t ing m6 Grundejerforening imodese Onske om bistand t i l  vedl igehold og pasning,

hvi lket skal aftales nermere med Carlsberg.
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