
Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeingen Havnebryggen Polaris 18/6 2019 

 

Til stede: Steen Bindslev(SB), Frank Buch-Andersen(FBA), Flemming Rasmussen(FR), 
Jakob Ingemann(JI), Jesper Vaabengaard(JV), Jens Kr. Gøtrik(JKG). 

 

1. Konstituering af bestyrelse 
Formand: JI 
Kasserer: FR 
GAS repræsentant: SB 
Herudover blev forskellige ansvarsområder fordelt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat godkendt. 
 

3. Opfølgning på diverse punkter fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Hjertestarter 

Der er indhentet tilbud fra to leverandører. Efter forhandling indkøbes 
hjertestarter fra billigste leverandør. Der medfølger serviceaftale og 
kursustilbud. Hjertestarter placeres ved opgang E – hvis beboere i 
opgangen er indforstået. Alternativt på vej ved rampen til p-kælder. 
 

b. Grønt område. 
PD har påtaget sig vedligeholdet af det grønne område året ud. 
Beplantning og vedligehold blev drøftet. Beplantningen er som det 
fremgår af salgsmaterialet. Der er ikke enighed om vedligeholdet af 
området. Skal drøftes med PD. 
 

c. Hegn mod Castor 
Det midlertidige hegn mod Castor er fjernet. Bestyrelsen drøftede 
muligheder for fremtidig afskærmning mod Castor. Der forelægges 
forslag til beplantning  jordstykket fra Islands Brygge til rampe ved 
næset bestyrelsesmøde. 
 

d. GAS  
Istandsættelse af Islands Brygge ud for Polaris og Castor er ved at være 
tilendebragt. Det grusudfyldte stykke ved rampen til p-kælder vil blive 
brostensbelagt. 



Næste bestyrelsesmøde i GAS 2. juli. 
Særbidrag vil blive opkrævet primo september. 
 

e. Web + Mail  
JI overtager web funktionen. Hjemmesiden vil blive opdateret i løbet af 
efteråret. 
 

4. Status på brandventilation 
En brandlem på en af tagetagerne har været aktiveret uden at beboerne har 
kunnet lukke den. DEAS blev alarmeret uden at reagere tilfredsstillende 
hvilket de har erkendt. Det er uvist hvem der modtog den alarmering der 
udløses. Brandvæsen? Det undersøges om der kan tilknyttes SMS alarmering 
til kritiske funktioner – åbenstående lemme på tag, kloakpumper. 
 

5. Cykelparkering 
Der er pt. ikke registreret væsentlige problemer med cykelparkering. Som 
bekendt er det på den seneste generalforsamling besluttet at indrette et 
multifunktionsrum i kælderen ved rampen. Arbejdet er ikke iværksat da der 
ikke er budgetmæssig mulighed herfor. Rummet benyttes i dag til 
cykelparkering af ca. 50 cykler. 
Bestyrelsen har drøftet om konsekvenserne for cykelparkeringen ved 
indretning af rummet til andet formål har været fuldt belyst. Der er endvidere 
opstået tvivl om hvorvidt benyttelse af rummet til ophold kræver 
myndighedsgodkendelse. JI og FBA vil deltage i møde 25/6 i fællesrums 
gruppen. Bestyrelsen besluttede at aflukke rummet i september og oktober 
for at monitorere virkningen på cykelparkeringen. 
 

6. Skilte ved indgange og på bænk/legeplads? 
Bestyrelsen drøftede om der skal opsættes skiltning vedrørende ikke 
beboeres benyttelse af det grønne område. Der skal være adgang for 
offentligheden til passage mellem Islands Brygge og havnepromenade. Det 
undersøges om ophold på området, herunder benyttelse af legeplads, kan 
forbeholdes beboere. 

 

 
 
 
 



7.  Castors parkeringskælder og lastbilstrafik med vareleveranser  
Bestyrelsen drøftede de potentielle gener der vil kunne påføres beboere i syd 
ved til- og frakørsel af biler til p-kælder i Castor og vareleveranser i samme 
område. Det blev oplyst ar bygherre har opnået dispensation fra lokalplanen 
så den oprindeligt planlagte udkørsel fra p-kælder syd for Castor er sløjfet. 
Det vil medføre en betydelig belastning af området mellem Polaris og Castor, 
specielt lys fra opkørende biler kan være et problem. Bestyrelsen besluttede 
at afvente observationer fra beboere. 
 

8. Udendørsbelysning 
Enkelte beboere er generet af den etablerede udendørsbelysning. Mulighed 
for opsætning af alternativ belysning blev drøftet. En samlet udskiftning 
skønnes at beløbe sig til ca. 150.000 kr. Bestyrelsen har ikke mandat til at 
iværksætte et arbejde af det omfang. Der skal i givet fald fremsættes forslag 
til næste generalforsamling. 
 

9. Regnskab/budget 
Budgetoverholdelse og likviditet tilfredsstillende 
 

10.  Larm fra affaldsskakte 
Beboere i de nederste lejligheder oplever kraftig støj fra affaldsskakte. Det er 
konstateret at der er et knæk på skakten ud for de nederste lejligheder. Det 
blev aftalt at afprøve lydniveauet ved nedkast af affaldsposer med forskelligt 
indhold(kun blødt eller med hårdt indhold). I første omgang henstilles det til 
alle at undlade at benytte nedfaldsskakten til bortskaffelse af tungt materiale 
(glas, metal).  
 

11.  Nye vippekontakter til vores aut. døre i stueetagen 
Der er som et forsøg opsat nye kontakter til aktivering af automatdøre i 
opgang A. Det vurderes at de er velfungerende. Hvis der opstår fejl på 
vippekontakter i andre opgange vil de blive erstattet af den nye type. 
 

12.  Kørende garantisager via Deas m.fl 
Der har løbende været sager hvor reparationer er betalt ude om 
garantiordninger. En enkelt større sag vil blive forfulgt. Der vil blive foretaget 
en gennemgang af alle servicekontrakter og garantiordninger. Der er allerede 
strammet op på løbende godkendelsesprocedurer vedrørende betaling af 
reparationsarbejder. 
. 



13. Vedligeholdelsesplan 
Bestyrelsen tager kontakt til Arkitekt og Ingeniør firma med henblik på 
rådgivning om behovet for udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for 
ejendommen. 

14. Porten i p-kælder kan åbnes indefra via kontrolboksen vest for porten. Der vil 
Blive etableret en løsning så det kræver nøgle at få adgang til boksen. 

15. Der bliver indhentet tilbud på løbende vedligehold af døre og vægge i  
indgangs- og kælderområder.  
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde 27/8 kl. 18 hos JKG, 38A, 8. 
 

 

 


