
Ejerforeningen Tuborg Havnepark C.

Forslas til vedtaststilfdielse i vedtasternes S 22.9.

Vqdtpeternes I 22.9 fvder ptJ6lqdesi

"Altanvarn og altan mi ikke afskermes pE anden vis end standen ved overtagelsen"

Hertilforeslls &leendq ti lfOielse :

Dog er det for lejlighederne med lejlighedsnumrene 157, 158, 159, 160, 151 og 162

(Tuborg Havnepark 14 tv, stuen - S.sal) tilladt at opsette en fuldt gennemsigtig glasafskermning

pi terrassen/altanen mod syd/Ost i henhold til specifikationerne i appendix A.

Der skal gelde folgende regler vedrorende glasafskermningerne:

1: Alle udgifter forbundet med glasvegg€tr, herunder etablering, vedligeholdelse og
nedtagning afholdes af lejlighedsejeren.

2: Sdfremt lejlighedsejeren ikke foretager den nodvendige vedligeholdelse, kan ejerforeningen
foretage denne pi ejerens regning eller foranledige veggen nedtaget, ligeledes
pi ejers regning.

3: Forirsager glasveggen ekstraudgifter ifm. pvrig vedligeholdelse af ejendommen,
afholdes disse udgifter af lejlighedsejeren.

4: Glasveggen mi ikke pi noget tidspunkt vere en hindring for vedligeholdelse af
ejendommen. Den kan sSledes kreves nedtaget, hvis det er en forudsetning for

vedligeholdelse af ejendommen.

5: Ejerforeningens forsikring omfatter ikke girru*ggene. bl"run mi tegne de eventuelt
nodvendige forsikringer for glasveggen.

6: Der mi ikke forekomme opklabninger eller bemalinger pi glasveggen.

7: Lejlighedsejeren forpligter sig til at holde glasveggen ren og klar, og der mi ikke
forekomme ikke klare og ikke fuldt gennemsigtige omrider pi glasveggen.

8: Ved nedtagning af glasveggen skal ber6rte bygningsdele bringes tilbage til samme
stand som fOr etableringen af glasveggen. Dette sker for lejlighedsejerens regning.

081020L3
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Specifikation af vindafskermning i Tuborg Havnepark 14, tv, 2900 Hellerup.

Glasvegi 12,76 mm haerdet og lamineret klart glas.

Fra gulv til loft, en hsjde pA 275cm.

Moduler pi 80cm i bredden.

I stueterrassen 4 moduler, dvs. 3,20rn og pA altanerne 1.-5.sal 3 moduler, dvs.
2,40m,

Sammenfgjning af modulerne i klar sil ikone.

Glasveggen befestes/monteres pe 3 sider i loftet, gulvet og veggen med kraftige
a I u mini u msski n ner, " Dorma Al lu mi ni u ms G lassystem".

M5 kun monteres pe syd/Ostsiden som illustreret nedenfor,
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C}IARLOT & TORBET.'{ PETERSET{
TUBORG HAIIhIEPARK L4, 5.81

2900w

Post Danmark
II.IOCAET, DATEA

- I 0KT, 2013
2S00

Hellerup 4110 2013
Bestyrelsen for
Ejerforeningen Tuborg Havnepark C
v/bestyrelsesformand Steen Larsen
Tuborg Havnepark 11 , 4.th
2900 Hellerup

Datea forretn i ngsejendomme
v/Camilla Kornerup Johansen
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

Tuborg Havnepark 14 tv. glasafskermning.

Vi har modtaget Dateas/ bestyrelsens skrivelse vedrorende glasafskarm-
ning.
I den forbindelse skal jeg indledningsvis oplyse at jeg skriver pA vegne
af de 4 ejere i nr 14 N som pt har opsat en mindre glasafskarmning.

Under hensyntagen til, at det kun er 1 medlem ud af 60, som har krevet af-
skarmningerne fjernet, samt at veggene har giddet i over 1 Ar uden nogen
som helst mislyd fra alle ejerne, skal vi anmode offi, at problemet foreleg-
ges for en ekstraordinar/eller ordinar generalforsamling (efter bestyrelsens
valg) i forbindelse med stillelse af et forslag om vedtegtsendring f.s.v.a.

s 22.e
Som det vil fremgi soger vi naturligvis at fi lost problemet og henviser i den
forbindelse til vedtagternes S 7.2 og 9.1.
MAtte vi hore bestyrelsens losningsforslag, hvorefter vi i samarbejde kan ud-
forme det nye forslag til S 22.9.
Venlig hilsen

charlot@chato.dk

TIf +4530314396

nfren@chan.dk

71f,, + 452074,5406
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CHARLOT & TORBEN PETBRSEN
TUBORG I{AVI{EPARK I 4, 5.W

2900 HF.I J.F,RUP

Bestyrelsen for
Ejerforeningen Tuborg Havnepark C
v/bestyrelsesformand Steen Larsen
Tuborg Havnepark 11 , 4.th
2900 Hellerup

Datea fo rretn i n gsejendom me
v/Camilla Kornerup Johansen
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby

charlot@clnto.dk

W +4530314396

Hellerup 11 nA 201 3
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Ekstraordi net generalforsamling i pierforeninqpn,

I henhold til de med bestyrelsen trufne aftaler fremsendes, pii hele nr. 14, tv'
vegne:

1: Forslag til vedtaegtstilfojelse i vedtagternes g 22.9
2: Appendix A, 1-3 til ovenst6ende.

Materialet bedes venligst fremlagt pA den forestiiende ekstraordinare
generalforsamling, som et forslag til vedtegtstllfojelse.
Materialet kan naturligvis endres sAfremt bestyrelsen m6tte finde dette hen-
sigtsmmssigt.
PA grund af bortrejse ser vi meget gerne at generalforsamlingen fsrst afhol-
des efter 17111 2013 ligesom det nok vil vare bedst at lade dette emne kom-
me forst, hvis der er et andet emne.
MAtte vi hsre eventuelle kommentarer.

totbea@chan.dk

TE + 4520741406

Torben Petersen



Ejerforen ingen Tuborg Havnepa rk C.

Bi lag t i l  indkaldelse t i l  ekstraordiner general forsamling.

RedegOrelse i forbindelse med "Forslag ti l  vedtegtsti l foielse ! vedtegternes $ 22.9".

Som det vi l fremgi af det vedlagte materiale foreslds der en ti l fOjelse ti l  vedtegternes E 229,

hvorefter det t i l lades le j l ighederne i  Tuborg Havnepa rk L4, tv at  opfore en mindre
glasafskermning pi den syd/ostl ige altan/terrasse.

Reglerne i den forbindelse fremgir af forslaget.

Arsagen ti l  forstaget er, at nr. 14 tv er udsat for en meget voldsom vindturbulens forirsaget af, at

der for enden af nr. !4 er placeret en blok, nr. L6 og L8, som stort set vender vinkelret pi nr.14.

Der dannes herved en "slugt"  som accelerere vinden ganske voldsomt.

Det er nOdvendigt  at  binde havemoblerne sammen for at  undgi at  de hel t  f lyt tes af  v inden, el ler  i

verste fald ryger ud over kanten, hvilket naturl igvis er helt uacceptabelt og beboerne har i irenes

lob ofret mange penge pi at prove pi at lose problemet, desverre uden resultat.

For ca. halvandet 5r siden tog vi i  nr. L4, tv, efter droftelse med bestyrelsen, si skridtet og fik

etableret de nuvarende glasafskarmninger, oB det kan oplyses at disse har veret en meget stor

succes, idet turbulensen nu ledes udenom al tanen/terrassen. Vi  har natur l igvis fortsat v ind pi  l ige

fod med jer andre.

I  de hatvandet 6r der nu er g6et har der ikke veret en eneste mislyd t i l  beboerne i  nr.  L4, tv el ler

bestyrelsen og afskermningen er etableret pi et sted hvor den ikke generer for udsigten for en

eneste beboer.

Pi generalforsamlingen vil narvarende blive yderligere uddybet, men vi hiber pi jeres forstielse

for problemet og at I derfor moder frem pd generalforsamlingen, eller alternativt afgiver en

fuldmagt t i l  bestyrelsen el ler et  andet medlem.

Venl ig hi lsen

Ejerne iTuborg Havnepark nr.  L4, tv

L6/LA 2013



F u ld ma gtlS te mmes e d d el

Ejerlejlighed nr.:
Beliggende:
Fordelingstal:

Undertegnede giver herved

Navn:
(blokbogstaver)

Boende:
(blokbogstaver)

fuldmagt til at reprresentere mig pi den ordinrere generalforsamling i ejerforeningen: EiF
Tuborg Havnepark, afd. C, den 12. januar 2014

idet jeg stemmer som folger:

Forslag: For Imod

Dato:

Navn:

Boende:

(blokbogstaver)

Underskrift

(blokbogstaver)

Lyngby Hovedgade 4 o 2800 Kgs. Lyngby o Tlf. 45 26 0l 02 o Fax 45 26 0l 23 o
Kontor i Aarhus og Nrestved

DATEA AS - et selskab i DADES-koncernen o CVR.nr. 25326296

www.datea.dk


