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Beslutningsreferat fra møde i Ejerforeningen Havnebryggen Polaris d. 2. august 2017 

 

Fremmødte: Steen Bindslev, Henrik Gutte Koch, Hanne Staanum, Frank Buch-Andersen, (referent). Afbud 

grundet ferie fra Carsten Bardy Aaen og Jens Kristian Gøtrik.  

1. Kældervandring 

Vi startede med at gå en tur i kælderen for at observere status. 

 

2. Betaling til vært for afholdelse af bestyrelsesmøder 

Det blev besluttet, at værten for alle bestyrelsesmøder godtgøres med 400,00 kr. uden bilag til dækning 

af udgifter til sandwiches, kaffe, te, vand, og anden drikkelse m.m. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidst 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Diskussion om ”Koordineringsmøde” med Pension Danmark (PD) og NCC, der afholdes 2. august 2017 

om morgenen 

Steen redegjorde for et rigtigt godt møde med PD, NCC og deres rådgivere, herunder fra E/F 

Havnebryggen, Frank og Steen. PD vil senere på dagen sende referat ud til alle ejere i Syd og også 

denne gang til ejerne af Nord bygningen. Status på udbedring af fejl/mangler er, at NCC nu har 

udbedret 66% af alle noterede fejl/mangler i forbindelse med overdragelse af nøgler og efterfølgende 

modtagne fejl/mangler. De resterende fejl/mangler vil alle forventeligt blive udbedret inden udgangen 

af uge 33, dog vil ca. 6-8% ske efterfølgende grundet restordre på materialerne. 

 

Status på: 

5. Tv og internet, Steen 

Status er, at YouSee virker 

 

6. Drift, Frank 

Der er nu indgået serviceaftaler på alle installationer, elevatorer m.m. 

 

7. Overtagelse af fællesarealer 

Lige nu er planen, af vi overtager fællesarealerne i uge 34. 

 

8. Tråd af formand angående beboernes observerede fejl/mangler i kælder og opgange 

Formanden påtænker, umiddelbart op til overtagelse af fællesarealerne, at lave en tråd på Facebook, 

med ønske om tilbagemelding om ejernes observationer til brug for denne overtagelse. 

 

9. Adgangsforhold, sikkerhed, nøgler, postkasser 

Hanne redegjorde for status for adgangsforhold, sikkerhed, nøgler og postkasser. 
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10. Cykelparkering/Kajakrum 

Punktet er flyttet til behandling på næste møde. 

 

11. Stikord til diverse, parkering i kælder, solafskærmning penthouse (Steen Rosendal), blødgøringsanlæg, 

hjertestarter, Airbnb og vinduespolering 

Solafskærmning på penthouse – vi vil undersøge hvilke muligheder, der er tilladt i forhold til 

kommunen 

Vedrørende blødgøringsanlæg er det aftalt, at Jens vil til bunds og undersøge fordele og ulemper til 

senere beslutning. 

Det blev diskuteret, om der er behov for en hjertestarter. Der er på nuværende tidspunkt hjertestartere 

i nr. 32 og én ved kajakklubben. Der blev foreløbigt intet besluttet. 

Vedrørende Airbnb blev emnet vendt, uden nogen beslutning, eller endelig holdning. 

Vedrørende vinduespolering, arbejdes der på at indhente et fællestilbud for begge bygninger, som vi 

efterfølgende kan forholde os til.  

12. Eventuelt 

       Der var intet under dette punkt. 

  


