H e lfe r up t 2 J a n u a r2 O L 4
Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Tuborg Havnepark C sondag d L2
Januar 2O14 kl 1O.OO
Dagsorden:
a Valg af dirigentog referent
1) Forslagtil vedtegtstilfojelsei vedtegternes 922.9
b)
2) AppendixA, 1-3 til ovenst8ende
Steen Larsen(SL) Tuborg Havnepark(THP)11
ad a) Kort velkomstved bestyrelsesformand
11 2tv blevvalgt
(JCL)
og Anne MetteRosenfalckTHP
11
5
tv
THP
4th. JensChristianLorenzen
til respektivedirigentog referent.
var korrekt
at den ekstraordineregeneralforsamling
ad b ) DirigentenICL konkluderede
ejerforeningens
i
til
henhold
rettidigt
skriftligtmaterialeudsendt
indkaldtog ledsagende
vedtegter $9.
skal 2/3 af medlemmerneopgjortved
JCLklargjorde,at for at vere beslutningsdygtig
fordelingstalvere repr€senteretenten personligtellerved fuldmagt.I alt var representeret
Generalforsamlingen
af fordelingstallene.
ud af 8980, svarendetil 88,05o/o
7gO7fordelingstal
Vedtagelseaf det fremsatteforslagkrever yderligere,at 2/3 af
var sSledesbeslutningsdygtig.
de representeredefordelingstalstemmerfor.
vedtegter 922.9 blev herefterp3 gnskeaf Michael
i ejerforeningens
,rEndringsforslaget
Sbnetfor sp@rgsm8l.
tynens[iold(uL) lrp rr 3tv g6nnemg8etlr:cL. Der blev efterfolgende
hvorforman skulletage stillingtil et
til procesrekkefolge,
ML: RejstespOrgsmSl
vedtegter,
imod ejerforeningens
til nogetder alleredeer implementeret
endringsforslag
burdeprocessenikke vare omvendt?
peterNormann(PN)THP 10 2th: PBpegede,
at vi har et set reglerog vedtegter, som vi
og omr8de.
udseendeai uore-ejendomme
ensartet
et
smukt
bevare
for
at
respekteiet
onsker
til Gentofte
om byggetilladelse
fremsendteans@gning
SL: Svaredetil ML: Bestyrelsen
s8velbygge-som
KommuneByg og senerePlan,og opnSedeefter S mSnedersbehandlingstid
i heleprocessen,
beboernes
varetage
Onsker
at
forsogt
har
Bestyrelsen
ibrugtagningstilladelse.
ved
sammensetning
bestyrelses
vi
diskutere
kan
resultatet,
med
tilfredse
vi
ikke
er
og hvis
generalforsamling.
naste ordinere
(PF)dobbeltrollesom
PeerFrederiksens
ML: Fremfgrteutilfredshedved bestyrelsesmedlem
handlingved
manglende
med
bestyrelsens
utilfreds
glasvegge.
Var
tillige
leverand
ar af
glasvegge.
opsettelseaf
SL: Gentogat dette ikke er et made planlagttil diskussionaf proces.Bestyrelsener
af markiser,udendors
opmerksornp3 at en diskussionaf forskellige'anskaffelser/installationer
generalforsamling.
fremtidig
lamperetc vil vere relevantfor en
peei Frederiksen
bekrefte at derforeliggerbyggetilladelse
(PF)THP 14 5th: Bad bestyrelsen
arbejdeer ejersansvarog
gentog
hEndverksmessigt
at
alt
og
og ibrugtagningstilladelse
udgift.
SL: Bekraftedeat beggetilladelserforeligger
for A,
??THp 9 ZTH:Spurgtehvordanen evt endring vedtagetaf etapeC vil have indflydelse
BogD?
givet til etapeC kommenteresaf A, B og D, men har
SL: HertilsvaredeSL at byggetilladelse
i n g e nd i r e k t ev i r k n i n g .
SjndholtTHp 10 1th: Gentogat vind og vindtunneler et problemog udtryktesin stottetil at
ejere skal have lov til at forbedrederes boliger,
pN: Understregede
at tilladelsetil opsetningaf glasveggevil fare til risikofor yderligeretiltag
de smukkeejendommesensartedeudtryk.
der vil @delegge
arkitekterDissingog Weitlingfor at
it endringer skal foregSvia ejendommens
ML: Forest8r
sikreensartetlosning.

TorbenPetersen(TP)THP 14 5tv: FortaltepA vegne af atle tv. ejere i Parkhusene,om
for opsettelseaf glasv€gge.Beboerneer megetgeneretaf vinden,der
baggrunden
begrenserbrugenaf altanerog terrasser. MangeforsagpE losnlngerhar veret afpravetuden
held.Opsettelseaf glasvegge blev initieretsom et forsog,det har veret en succeshvorfor
flereer kommettil. Et andet argumentfor ikke at tage dem ned nu er at ingenhar udtrykt
igennemde 1Vz3r de har eksisteret.Ejerneappellerede
utiffredshed
til forstSelse
for
problemlosning.
PeterBjerrumTHP10 5th: Vind er et problemfor alle,vi bar findeen losningfor alle,stemmer
nej.
ML: Gentogsin mistillidtil bestyrelsens
manglendeaktiontrods videndeom vedtegtsbrud.
SL: HertilsvaredeSL at bestyrelsenhar informeretejerneat evt opsettelse af glas er p3 egen
regningog ved evt klagerskal det fjernes.
p3 dette tidspunktkom ikke nye synspunkterfrem, hvorfordirigentenvalgte at g3 til skriftlig
afstemning.afstemningviste 2459 fordelingstalimod og 5448 fordelingstalfor svarendetil
68.90lo
stemmerfor og 3L,Lo/o
stemmerimod. Hermederklerededirigenteni henholdtil
geldendereglerendringsforslaget
for vedtaget.
Den ekstraordin€regeneralforsamling
blev derefterafsluttetog der blev fortsat i en meget
hyggeligNytSrskur.

lz.ja^^ Z o t t '

lf, // psf

ftommetf
'!\rn

.\
t

\\
',;
.,"r
a

i
.4
\"'-1" t..-- .. "'

'

t

1f€{urtnd r eut
7 2ttl f" l'l d

0;x;

