
Referat	af	bestyrelsesmøde	i	Ejerforeningen	Havnebryggen	27.	august	2019		
	
Til	stede:	Jakob	Ingemann	(JI),	Frank	Buch-Andersen	(FBA),	Flemming	Rasmussen	(FR),	Steen	
Bindslev	(SB),	Jesper	Vaabengaard	(JV),	Jens	Kr.	Gøtrik	(JKG)	
	
Dagsorden	
	
1) Hjertestarter	

(a) Der	opsættes	hjertestarter	ved	opgang	E	
	
2) Uvedkommende	ophold	på	vores	fællesarealer	

(a) Det	 blev	 drøftet	 om	 der	 skal	 opsættes	 skilte	 	 der	 gør	 opmærksom	 på	 at	
uvedkommende	ophold	på	 i	 haveanlægget	 ikke	 er	 tilladt.	 Indtil	 videre	har	
det	ikke	giet	anledning	til	væsentlige	gener	og	generelt	har	der	været	udvist		
god	opførsel	 i	 området.	Det	 henstilles	 til	 GAS	 at	 opstille	 et	 passende	 antal	
affaldsbeholdere	på	kajen.	

	
3) Arbejds-	og	beslutningsproces	i	bestyrelsen	

(a) Alle	 beslutninger	 vedrørende	 bestyrelsesrelevante	 sager	 tages	 på	
bestyrelsesmøder.	 	 Kun	 i	 tilfælde	 af	 uopsættelighed	 kan	 formanden	
foranledige	beslutninger	truffet	mellem	bestyrelsesmøder.	

	
4) Økonomi	

(a) Kasseren	 gav	 en	 grundig	 gennemgang	 af	 foreningens	 aktuelle	 økonomiske	
situation.	Regnskab	er	overordnet	i	god	overensstemmelse	med	budget	med	
tendens	 til	 et	 lidt	 større	 overskud	 end	 budgetteret.	 Likviditeten	 er	
tilfredsstillende.	

	
5) DEAS	

(a) Der	er	strammet	op	på	en	række	procedurer,	bl.a.	vedrørende	tilkald	af	akut	
.	bistand.	Samarbejdet	fungerer	i	det	store	hele	tilfredsstillende.	

	
6) Opdatering	vedrørende	løbende	sager	

(a) Der	 er	 iværksat	 en	 generel	 gennemgang	 af	 dørtelefonernes	 funktionalitet.	
Videre	dialog	med	PD	afventer	resultatet	heraf.	

	
(b) Når	der	gennemføres	brandtest	slår	kuplerne	på	tagterrasser	op.	Det	er	de	

pågældende	ejeres	ansvar	at	dette	kan	foregå	uhindret,	således	at	der	 ikke	
står	noget	i	vejen	herfor	på	ejernes	terrasser.	

	
(c) Der	har	været	problemer	med	et	kloakafløb.	Kloakfirmaet	har	påpeget	at	der	

mangler	en	service	lem	på	en	strækning	i	det	pågældende	afløb.	NCC	bliver	
kontaktet	desangående.	

	
(d) En	 beboer	 i	 en	 stuelejlighed	 har	 ønsket	 at	 ændre	 på	 	 vinduesfacade	 og	

ventilationsforhold.	Bestyrelsen	meddeler	afslag	i	henhold	til	vedtægter.	
	



(e) På	 grund	 af	 varmen	 er	 der	 gjort	 forsøg	 med	 at	 ændre	 på	
temperaturindstillingen	 i	 ventilationssystemet.	 Det	 har	 vist	 sig	 at	 have	
minimal	eller	ingen	effekt.		

	
(f) Der	 er	 indsamlet	 oplysninger	 vedrørende	 revnedannelse	 i	 gulve.	 Ca.	 30	

lejligheder	har	rapporteret	problemer	af	varierende	omfang.	De	pågældende	
ejere	opfordres	til	at	gøre	krav	gældende	over	for	PD.	

	
7) Uretmæssige	ændringer/brug	af	fællesarealer	

(a) En	beboer	har	foretaget	ændringer	af	beplantning,	afskærmning	og	udvidet		
Terrasseareal	i	strid	med	vedtægterne.	Den	pågældende	vil	blive	pålagt	at	
reetablere	det	ændrede.		

																											(b)	Bestyrelsen	drøftede	samtidig	forholdene	vedrørende	skel	til	Castor..	Den		
etablerede	 løsning	 betragtes	 som	midlertidig,	 til	 der	 foreligger	 en	 endelig	
beplantningsplan	fra	PD.	

	
8) Kommunikation	med	beboere	

(a) Der	arbejdes	med	en	opdatering	af	hjemmesiden	
	

(b) Bestyreren	af	FB	gruppen	vil	blive	bedt	om	at	være	opmærksom	på	at	slette	
fraflyttere	 og	 henstille	 til	 brugerne	 om	 at	 undlade	 uvedkommende	
annonceringer.	

	
9) GAS	

(a) SB	 orienterede	 om	 den	 generelle	 situation	 vedrørende	 økonomi	 og	
gennemførelse	 af	 infrastrukturprojekter.	 Budget	 ser	 på	 nuværende	
tidspunkt	 ud	 til	 at	 holde,	 dog	 med	 stor	 usikkerhed	 	 vedrørende	
færdiggørelse	 af	 havnevig	 projektet.	 Etablering	 af	 permanent	 vejbelysning	
ud	 for	 IB	38	er	planlagt	 til	at	 finde	sted	 i	 løbet	af	september.	Belysning	på	
havnefronten	vil	blive	etableret.		

	
10) Haveanlæg	

(a) Der	har	været	drøftelser	med	PD	vedrørende	haveanlægget.	Den	oprindelige	
beplantning	er	død.	PD	har	vedligeholdelsespligten	året	ud.	Bestyrelsen	vil	
fastholde	 at	 PD	 skal	 overlevere	 anlægget	 i	 en	 stand	 svarende	 til	 det	 der	
fremgår	af	salgsmaterialet.	

	
11) Løbende	vedligeholdelse	

(a) Dørkontakter	til	de	automatiske	døre	vil	blive	udskiftet	 i	alle	opgange	med	
samme		løsning	som	i	opgang	A.	

	
12) Opdatering	af	PD	sag	

(a) Bestyrelsen	har	via	advokat	rejst	en	række	krav	over	for	PD.	Afventer	svar	
fra	PD.	

	
13) Storskraldsordning	

			(a)	Ordningen	ophører	da	der	har	været	meget	begrænset	benyttelse	af	den	



	
	
Næste	bestyrelsesmøde	1.	oktober	2019		kl.	18.		

	
	

	


