
Referat af bestyrelsesmøde d. 15/6 2017 

 

Dagsorden var den kommende generalforsamling 20/6-2017 

På mødet deltog Steen Bindslev, Frank Buch-Andersen, Hanne Staanum, Jens Kristian Gøtrik og 

Carsten Aaen. HG var undskyldt. 

Bestyrelsen forslår at flytte pkt. 8 (budget) op som pkt. 5, herefter vil dagsordnen se ud som 

nedenstående. 

1. Valg af dirigent    

Bestyrelsen vil foreslå Lone Overgaard som dirigent 

2. Kort status ved formand  

Steen Bindslev vil på generalforsamlingen informere om bla. skrald, påpasselighed ved 

indflytning, Strand og Pension Danmarks finansiering af generalforsamlingen. Information 

om hjemmesiden http://havnebryggenpolaris.dk/DK. 

3. Kort gennemgang af formål med GAS (grundejerforeningen artillerivej syd) SB 

Steen Bindslev vil fortælle om GAS og hvilke opgaver der påhviler grundejerforeningen, de 

store udfordringer og økonomien. 

4. Kort gennemgang af specifikke punkter i vedtægter SB 

Steen Bindslev fortæller om hvad bestyresen godkender af forandringer og om 

problemstillingen vedr. behov for afskærmning på terrasser i penthouse lejligheder, da 

disse ikke har noget skygge. 

5. Budget for E/F FB 

FB vil fortælle om det reviderede budget, nye omkostninger, samt mange ukendte faktorer. 

Frank udarbejder det nye udkast. 

Forslag til at hæve kontingent for ejerforeningen fra kr. 220 pr. fordelingstal til kr. 260 SB 

FB fortæller hvorfor det er nødvendig at  hæve kontingentet, byggesagkyndige og 

advokatbistand kan blive nødvendig. GAS vil en periode forhøje kontingentet. 

6. Kort gennemgang af serviceaftale med DEAS FB 

Frank Buch-Andersen fortæller om serviceaftalen med DEAS. 

7. Kort gennemgang af diskussion om adgangsforhold HS 

Hanne Staanum  gennemgår adgangsforhold til opgang og P-kælder, nøgleproblematik m.v.  

Bestyrelsen indstiller overfor NCC og Pension Danmark at postkasserne i nord bygningen, 

placeres udvendig som i syd bygningen, så postbude, avisbude mv. ikke får nøgler til 

bygningerne. 

8. Forslag om at tilslutte E/F til YOUSEE SB 

Sten Bindslev informere og YOUSEE kommer og fremlægger 

9. Forslag om installation af kabler til bredbånd med YOUSEE SB 

Steen Bindslev informere og YOUSEE og Dansk Kabel TV fremlægger 

10. Diskussion og anbefalinger vedrørende ’blødt vand’ ved JKG 

Jens Kristian Gøtrik informere om ”blødt vand”, fordele og ulemper samt HOFOR’s planer 

om samme. BWT vil give en kort præsentation af deres løsning 



11. Diskussion og anbefalinger vedrørende cykelparkering HG eller SB 

Da vi højest sandsynligt vil mangle cykelstativer i kælderen, vil Steen Bindslev informere 

om muligheder for ekstra plads til cykler.  

12. Diskussion og anbefalinger vedrørende legeplads på fællesarealerne HG 

Henrik Gutte vil kort fortælle om udendørs arealet ( legeplads) Steen Bindslev vil inden 

generalforsamlingen tage kontakt til Peter Norvig og Pension Danmark om legepladsen. 

13. Eventuelt 

Henrik Gutte og Carsten Aaen vil deltage i overtagelsen af dele af fællesarealerne d. 23-6-2017 om 

formiddagen, Steen Bindslev laver aftalen. SB og HG vil tage overdragelsen mandag. 

Næste møde d. 3-8-2017 vil blive holdt hos Henrik Gutte i syd bygningen. 

 

 


