Onsdag,den 17. april2013 kl. 17.00afholdtesordinrr generalforsamlingi EjerforeningenTuborg Havnepark C, i Kongelig Dansk Yachtklub, Tuborg Havnepark 15, 2900 Hellerup, med
folgende
DAGSORDEN:
a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsensberetningfor det senesteforlsbne 6r
c. Bestyrelsensforeleggelse til godkendelseaf flrsregnskabog statusmed revisorspitegning.
Bestyrelsenforeslln, at overskuddetoverfsrestil egenkapitalen.
d. Bestyrelsensforelreggelseaf driftsbudgetfor det lsbenderegnskabsir.Bestyrelsenforeslir,
at underskuddetfinansieresaf egenkapitalenog at vi fortsrettermed urendretejerforeningsbidrag (kr. 16,t46992 W. fordelingstalpr. mined) og grundfondsbidrag(kr. 2,00 pr. fordelingstalpr. mined) i 2013.
e. Forslagfra bestyrelseneller medlemmer
Bestyrelsenbeder om generalforsamlingensmandat til anvendelseaf max. 500.000kr.
fra grundfonden til nsdvendige udgifter herunder toilet/bad til vicevrert, advokat,
konsulent og retsafgifter mv. forbundet med igangvrerendeog fremtidige retssager.
f. Valg af formand for bestyrelsen- SteenLarsener pi valg
g. Valg af andremedlemmertil bestyrelsen* Bjarne Poulsen,JoachimKnudsen,PeerFrederiksen og Mogens Svendsener alle pi valg
h. Valg af suppleantertil bestyrelsen-Lizzie Jorgensenog Morten Molgird Boll er pi valg.
Morten Molgird Boll er flytet og genopstillersiledes ikke.
i. Valg af revisor
j. Fastsettelse
af gebyri overensstemmelse
med $ 21, stk.4, p.t.270L<r.
k. Eventuelt
Reprcsenteretvar 5.698ud af 8.980i fordelingstal,heraf 1.449ved fuldmagt. Endviderevar
Camilla Kornerup Johansenfra DATEA A/S msdt.
Formand SteenLarsenbsd velkommen og foreslog Camilia Kornerup Johansentil dirigenr og
referent.Dirigenten takkedefor valget og konstaterede,at generalforsamlingenvar lovlig indvarslet og dermedbeslutningsdygtig.
Dirigenten gav herefterigen ordet til formand SteenLarsen.
Ad b) Bestyrelsensberetning for det senesteforlsbne flr.
Formandengennemgikbestyrelsensberetning,der var udsendtsammenmed indkaldelsen.
Blandt de vigtigste punkter var:
- Efter tabet af Sam har bestyrelsenefter en periode uden vicevrert valgt, at ansrtte en ny
vicevrrt, CarstenSsrensen.Carstener ansatpi fuldtid og hans arbejdsopgaveromfatter
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udover de opgaversom hansforgrengervaretog,bl.a. ogsi trappevaskog ukrudtsbekrempelse.
Bestyrelsenopfordrer ejernetil, at meddelebestyrelsensifremt man har snsker til vicev&rten, og opfordrer samtidigtil at man tager godt imod ham. Han er meget villig til at
indordneog tilpassesig ejernessnsker.
Endeligt var der indskrerpelseaf, at ejerneskal sorgefor ikke at stille ting i opgangene,
det vere sig plastikbakkermed sko osv. De skal ind i lejlighedeme,idet det ifolge
brandmyndighederneikke er tilladt at opbevareting pi trapperog trappeafsatser.
Ligeledestillader brandmyndighederneikke, at der henstillesting i teknikemrmmenei
opgangene(de rum hvor forbrugsmilerne findes).
-

Med hensyntil brrendeovnssagen
er datoenfor retsmadetblevetrykket et halvt 6r ud i
fremtiden og datoenfastsattil den 27. maj 2013.En ejer spurgtebestyrelsenom hvad de
forventer udfaldet bliver, hertil svaredeformandenat de meget gernevil holde kortene
helt tret ind til kroppen og ikke vil g& i detaljermed sagerne,men selvfolgelig forventer
at vinde.

Der blev efterfolgendestillet sporgsmil omkring problemernemed gulwarmeslangernei en af
lejlighedernesom falge af at, sagenhar veret omtalt i TV programmetKontant.
Formandenfortalte, at det var korrekt at det ved et tilfnldet var blevet opdagetat der var blevet
skudt som igennemvarmeslangerneved en fejl, da gulvene i sin tid var blevet lagt. Fejlen er
efterfolgendeblevet rettet og der er lagt nyt gulv. Indtil nu er der fundet 2 steder,hvor der var
skudt som igennemslangerne.Bestyrelsener ikke bekendtmed en metodetil at opdageeventuelle fejlplaceredesom, for det er for sent.
En ejer spurgte,om bestyrelsener opmerksom pi forreldelsesfristerne
og gsr noget for at fi
dem udskudt,SteenLarsen fortalte at man i samarbejdemed advokatenarbejdedep& at fa udfrerdigeten forreldelsesklausulog selvfolge er opmrerksompi forreldelsesloven.
En andenejer spurgte,om ikke man kunne henstilletil firmaet som saltedetil i fremtiden at
begrcnsemrengdenaf salt, da der ligger bunker af salt pi fortovet. Formandenfor grundejerforeningenBjarne Poulsenlovede attage det op, og har alleredepitalt problemetoverfor firmaet.
Der er problemermed altanernesaflob, hvilket betyderat der samlersig meget skidt og andet.
Blandt andetbliver der ved med at dukke bygningsaffaldop fra byggeperiodeni form af murbrokker, affald fra hindvrerkere mv. Det skal fiernes,da vand ellers lsber ned ad underboens
vinduer og ned pi deresaltan. Ejerne opfordresderfor til at rensederesaltaner.Der er flere ejere' som gernevil have et firma til at lose denneopgave,hvorfor det aftales,at bestyrelsenindenfor 14 dagesrtter et tilbud op pe opslagstavlerne.Udgifter til rensningaf altanaflsbafholdesaf ejerenselv.
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Beretningenblev dereftertagettil eftenetning.
Ad c) Bestyrelsensforelreggelsetil godkendelseaf irsregnskab og status med revisors pfltegning.
Camilla Kornerup Johansengennemgikdet alleredeudsendteirsregnskab.
Arets resultatudgjorde 150.752kr., som bestyrelsenforeslog overfort til foreningensegenkapital.
Der var et enkelte sporgsmil til honorarfordelingenblandt bestyrelsenhertil kunne Camilla
Kornerup Johansenoplyse at det var ligeligt fordelt mellem 4 bestyrelsesmedlemmer,
Joachim
Poulsenhar fravalgt honorar.
Derefterblev regnskabetenstemmigtvedtagetmed en egenkapitalpr. 3 1.12.2012ph2j94.205
l<r.
Ad d) Bestyrelsensforelreggelseaf driftsbudget for det lsbende regnskabsir.
camilla KornerupJohansenfremlagdebudgettetfor 2013.
Der var budgetteretmed uendrede ejerforeningsbidragog grundfondsbidragpi henholdsvis
16,t46992kr. pr. fordelingstalpr. mined og 2,A0kr. pr. fordelingstalpr. mined.
Det blev oplyst, at bestyrelsenhar valgt at budgetteremed et underskudph201.600 som man
vil finansiereved trek pi foreningensegenkapital.
Budgettetblev hereftervedtagetmed uendret ejerforeningsbidragpe 1.740.000kr., hvilket er
uendret i forhold til budgettetfor 2012.
i

Ad e) Forslag fra bestyrelseneller medlemmer.
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsenbad om generalforsamlingens
mandattil anvendelseaf max. 500.000kr. fra grundfondentil nsdvendigeudgifter herundertoilet/bad til vicevert, advokat,konsulentog retsafgifter mv. forbundetmed igangverendeog fremtidige retssager.
FormandSteenLarsenredegjordefor forslagetog fortalte, at det er vigtigt for bestyrelsen,at
have riderum til at kunne disponerefrit uden om generalforsamlingen,man skal se det som et
"beredskab"
som bestyrelsenhar, sifremt de finder det nsdvendigt at anvendeaf grundfondens
midler.
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Tue Tyge Msller mente,at belsbet er meget stort og forespurgteom bestyrelsenkunne fremlegge et budget for hvorledesde har trenkt sig, at anvendede 500.000kr., et budget der ogsi
indeholdt udgifternetil fremtidige retssager.
Formandensvaredehertil, at der ikke var lagt et budget,da udgifterne endnuikke kendes,den
enesteudgift som bestyrelsenkenderved generalforsamlingenvar udgiften til etableringaf
bad/toilet til vicev@rten,hvilket forventesat udgoreca. 100.000kr.
Tue Tyge Msller spurgteogsi om bestyrelsenovervejederetssagerneinden man valgte, at fsrer
dem til dette svaredeformandenoat det gjorde man selvfolgelig i samrid med advokaten,men
at man blev nsdt til at stole pi bestyrelsenog give dem dennetillid da man i bestyrelsenhavde
valgt, at holde kortenetret ind til kroppen for, at beskyte foreningen.
Forslagetblev vedtagetmed stemmeflerhed,alle ejere,undtagen6n, stemtefor, (opgjort pi fordelingstalstemte5.540for og 158 imod).
Modstanderenaf forslagetbegrundedesin modstandmed, at der ikke forel6, og ikke ville blive
fremlagt, et budget for brug af det ansogtebelsb.
Ad f) Valg af formand for bestyrelsen.
SteenLarsenblev genvalgtmed applausuden modkandidater.
Ad g) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
Bjarne Poulsen,PeerFrederiksenog Mogens Svendsenblev alle genvalgttil bestyrelsenmed
applaus.
JoachimKnudsensnskedeikke genvalgog bestyrelsenindstillede som nyt bestyrelsesmedlem
Kenneth Steven,Tuborg Havnepark9, l.th., som blev valgt med applaus.
"
Ad h) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

i

Lizzie Jorgensengenvalgtessom suppleantog ny suppleantBirthe Kruse blev valgt, beggemed
applaus.
Bestyrelsenser herefter sflledesud:
Formand SteenLarsen
BestyrelsesmedlemBj arne Poulsen
Bestyrelsesmedlem
PeerFrederiksen
Bestyrelsesmedlem
Mogens Svendsen
Bestyrelsesmedlem
Kenneth Steven
SuppIeant Lizzie Jorgensen
SuppleantBirthe Kruse

ffi
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I henholdtil vedtregterneer hele bestyrelsenpi valg i 2014.
Ad i) Valg af revisor.
BDo Statsautoriseret
revisionsaktieselskab
blev genvalgt.
Ad j) Fastsrettelseaf gebyr i overensstemmelse
med $ 21, stk. 4.
Gebyretfastsrettes
i henholdtil lejelovenstakster,p.t. tilz70w.
Ad k) Eventuelt.
En ejer spurgtehvorfor bestyrelsenhar valgt, at lade etablereet toilet til vicevertenohertil svaredebestyrelsen,at det er blevet lovkrav, hvorfor man er nsdt til det.
En andenejer spurgteom nogen i forsamlingenhar erfaringermed kalkfilter for at firblsdere
vand. Bestyrelsenved at nogle ejerei Tuborg Sundparkhar forsogt sig hermed.En ejer fra forsamlingenhar selv haft et sidan kalkfilter, men syneseffekten var begrrenset.
Brugerneaf badebroenvil gernevide, hvornir de fir skridsikkert underlagpi trappensamt gelrender,dettevil iflg. bestyrelsenske indenfor kort tid.
En ejer spurgteom hvorledesejerneskal forholde sig til den udvendig behandlingaf treverk,
formandensyntesejerneskal ridfsre sig med "snedkeren"fra deresbebyggelse,og komme
med en indstilling til bestyrelsen.
Flere ejerehar observeretproblemermed et stigendeantal af duer pA ejendommenog man opfordrer ejernetil ikke at fordre duerne,da det kan udvikle sig til at blive et meget alvorligt problem. Bestyrelsenvil pi nrestebestyrelsesmsde
tage problemstillingenop og vendertilbage
med et lssningsforslagtil hvordan man kan nedkempe bestanden.
En ejer mentebestyrelsenbsr overveje,at holde generalforsamlingenet andetstedneste 6r
eller evt. at sorgerfor, at der er en mikrofon.
En andenejer spurgteom ikke der kan blive anlagt en vej til badebroen,vejen er grundejerforeningensansvarog iflg. Bjarne Poulsendekkes 37 % af udgiften hertil af Carlsberg,han lovede
at bringe det videre til grundejerforeningen.
Ole Tang Arnebjergvalgtestil formand for "reklamekasseudvalget"hvis opgavebestir i, at
finde pi en pen losning til tilbudsaviserne.
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Iin ejersyntesmaubor reetablere
beclene
rneclanclreplanterenclhasselu.rt,
da hun nlenerdenne
planteer uegneL.
Da derikke var meretil eventuelt,
hevededirigentengener:allbrsamlingen
kl. l9:00 og takkede
for god ro og orden.
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