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Mandagden 16.april 2012 kl. 17.00a'fholdtes
ordincr general'lorsamling
i Ljerforeningerr
Tuborg HavneparkC. i Kongelig DanskYachtklub,TuborgFlavnepark15,2900 Hellerup,nrecl
folgende
DAGSORDEN:
a.
b.
cd.
e.
f.
g.

Valg af dirigent og rel'erent
Bestyrelsens
beretningfor det senestcforklbneirr.
Bestyrelsens
lorelaggelsetil godkendelse
af irsregnskabog statusmedrevisorsp&tegning.
Bestyrelsens
fbrelrcggelse
af driltsburdget
for det lobenderegnskabsfir.
Forslagfra bestyrelsen
eller nredlenrmer.
Valg af fbrmandfor bestyrelsen* Steeni.arsener pi valg.
* BjarnePoulsen,.toachimKnuclsen,
Valg af andremedlemmertil bestyrelsen
og PeerFrederiksenog MogensSvendsen
er pdrvalg .
h. Valg af suppleanter
1il bestyrels
en - Lir:zieJorgerrsen
og MortenMolg&rctBoll er p&valg.
i. Valg af revisor.
j. Fastsattclse
af gebyri overensstenrmelse
med$ ? I , stk.4, p.t. 266 kr.
k. Eventuelt.
var 4.880ud af 8.980i fbrdelirrgstal.Endviderevar Birgit Hartmanog Merete
Representeret
.lorgensen,
beggel'raDATEA, til stede.
FormandenSteenLarsenbsd velkommenog foreslogBirgit l"lartmantil dirigent og Merete
Jorgensen
til referent. Dirigententakkedefor valgetog konstaterede,
at generalforsamlingen
var lovlig indvarsletog dermedbeslutningsdygtig.
Dirigentengav herefterordet til fbrmandenSteenLarsen.
Ad b) Bcstyrelsensberetningfor det .seneste
forlsbne fir.
Formandengennemgikbestyrelsens
beretning,der vedleggesdettereferar.
Blandtde vigtigstepunktervar:
- Tilbagevirrendefejl og manglerp{rI'cllesomrAder.
Bestyrelsenhar valgt helt konsekvent
at stevne Carlsbergeller krrevesyn og skon.Bestyrelsenbeklagermegetoat de nu efter fire
&rikke er lykkedesat ffi Carlsbergtil at leveop til sit ansvar,og i bagklogskabens
lys kan vi
godt se at vi burdehavevaret merekonhonteredetidligerei forlsbet, men vi havdetillid til
at Carlsberghavdesin forretningsetik
i orden,mendet erjo positivtat vi vinderalle de sagervi reiser.Stevningernevil blive offentliggiortp&ejerforeningen
hjemmeside
\.yrvw.tubQ!:g-h{v""[9-AA;"kJlk,
nArbestyrelsenfinder det hensigtsmcssigt,og vi overve_jer
i ovrigt hvordanvi kanp{virke Carlsbergtil at leveop til deresl'crrpligtelser.
Somna:vnti denudsentlteberetningopfordresbehoemetil at seefterrevneri betonso.jleme
pEaltanerneog give beskedtil bestyrelsen.
Megetger:ne
medbilleddokumentation.
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- vi harjo i Ar vundet endnuen retssagover Carlsberg,
den sikaldte sagom Ejendomsska!
dettehar resultereti tilbagebetaltejendomsskattil alle ejere. Deruresager blevet l@ntaf
Benny Andersenfra ejerforeningB, og udenham ville vi ilfte have kunnet gennemfore
dennesag (applaus)
- Der arbejdespl at finde en losning pi udendorspostkasser
til reklamer,si vi ikke beherver
lukke si mangeuvedkommendeind i opgangene.
- Der er faldet afgorelsei syn - og skonssagenom bastionshjomeme
som ikke er udfsrt korrekt og ejerforeningenhar fllet ca 450.000kr. i erstatring. Arbejdet med udbedringaf bastionerneforventesat gi i gangi lobet af sommerenNlr arbejdeter afslutte! genetableres
beplantningen.
' Der blev efterfolgendestillet sporgsmil omkring problemer
med nedsivendevand fra altanernei nr. 14. Beboerneopfordrestil at give bestyrelsenbesked,sl de kan tage det med i en
evt. stavning mod Carlsberg.Bestyrelsenvil i den forbindelsemegetgernehave billeder,
der kan dokumentereproblemetsomfang.
- Flere beboerehar opleve! at vejbumpeneikke er tilstakkeligt
effektive, og at bilerne
trods vejb"rnp kerer megethurtigt pATuborg Havnepark.Vejbumpeneer en-sagfor grundejerforeningen,og bestyrelsenvil derfor rette henvendelsetil grundejerforeningenvedrsrendemulighedemefor at forhoje vejbumpene.
- De liggemcrker, som flere beboerehar pi deresaltanlofter,
er blevet anerkendtsom en
fejl. En udbedringaf fejlen er ikke med i bestyrelsensplaner for det kommendeAr, men man
vil gerneundersoge,hvad det vil koste,og om det evt. bedstkan betalesig at vente med en
udbedringaf fejlen til den dag, hvor hele facadenskal males.
Beretringen blev dereftertaget til eftenetning.
Ad c) Bestyrelsensforeleggelse til godkendelseaf lrsregnskab og status med revisors pltegning.
Birgit Harhnangennemgikdet alleredeudsendteregnskab.
Hun kunneoplyse, at udgiften til ejendommensforsikring var stege! fordi Alm. Brand havde
opsagtforsilcringen,og man ved tegning af den nye forsilcringhos Topdanmarkikke havdehaft
mulighedfor at fil den sammepris. Desudenvar BBR arealetfor ejendomrnenblevet konigeref
hvilket ogsi betod en prisstigning.
Desudenblev det oplyst, at man efter irsregnskabetsafslutning havdevalgt at dele ejerforeningensbankbeholdningi tre banker:DanskeBank, sydbank og Nordea
Derefterblev regnskabetvedtagetmed egenkapitalpr. 3l.lz.2oll pi 2.130.145kr.
Ad d) Bestyrclsensforeleggelseaf driftsbudget for det lsbende regnskabsfir.
Birgit Hartnan fremlagdebudgettet for 2012.
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Der var desvarrefejl i sammenligningstallene
for 201l, og derforvedlaggesnyt budgetdette
referat. Selvebudgettallenevar imidlertid korrekte, og derfor valgte man at tage budgettettil
afstemning.
Det blev oplyst, at man forventer at overfsre 189.000kr. fra egenkapitalen,siledes at indtagter
og udgifter glr lige op.
Budgettetblev hereftervedtagetmed 1.740.000kr., hvilket er uendret i forhold til 201I budgettet.
Ad e) tr'orslagfra bestyrelseneller medlemmer.

Der var ikke indkommet nogenforslag.
Ad f) Valg af formand for bestyrelsen.
SteenLarsenblev genvalgtudenmodkandidater.
Ad g) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
Bjarne Poulsen,JoachimKnudsen,PeerFrederiksenog Mogens Svendsenblev alle genvalgt til
best5nelsen.
Ad h) Valg af suppleantertil bestyrelsen.
Lizzte Jorgensenog Morten Molgard Boll genvalgtestil suppleanter.
Bestyrelsenserhereftersiledes ud:
FormandSteenLarsen
BestyrelsesmedlemBjarne Poulsen
Bestyrelsesmedlem
JoachimKnudsen
Bestyrelsesmedlem
PeerFrederiksen
BestpelsesmedlemMogens Svendsen
SuppleantLizAe Jorgensen
SuppleantMorten Molglrd
I henholdtil vedtagterneer helebestyrelsenpi valg i 2013.
Ad i) Valg af revisor.
BDO Statsautoriseretrevisionsaktieselskabblev genvalgtmed en bemerkning om, at regnskab
og budgetblev tilpassethinanden,s[ det blev nemmereat sammenlignetallene.
Ad j) Fasbettelse af gebyr i overensstemmelse
med $ 21, stlc 4.
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Gebyretfastsattesi henholdtil lejelovenstakster,p.t. ril 266 kr.
Ad k) Eventuelt.
Bestyrelsenhavdeet onskeom at flytte nogleaf de storekampesteni omrfidetover til gresplanenved nr. 14' Der var opbakningi forsamlingen
til dette,og bestyrelsesmedlem
Bjarnepoulsenvil derfortagedet op medgrundejerforeningen,
som er ejer af omr6detog dermeclclgsi af
gtasplaenen.
Der blev stilletsporgsm&l
til grundtbnden,
og Birgit I'Iartmankurureoplyse,at der fortsatinclbetalestil grundlbnden,
og at der vil blive betalt,indtil mannlr det max"somer fastsati vecltacteme.
Da derikke var meretil eventuelt.havededirigentengeneralforsamlingen
kl. 18.45og takkede
fbr godro og orden.

