
Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Polaris den 7. september 2017 
 
Til stede: Steen Bindslev (SB), Frank Buch-Andersen (FBA), Carsten Bardy (CB), 
Henrik Gutte (HG), Jens Kr. Gøtrik (JKG). 
Afbud: Hanne Staanum (HS). 
 
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 2. august 2017 godkendt. 
 
2. Bestyrelsen vil indkalde til ordinær generalforsamling den 19. marts 2018 kl.                                          
     19 til 22 hos DEAS. 
 
3. Bestyrelsen oplever at have et godt samarbejde med PD som har været  
     støttende i drøftelserne med NCC vedrørende mangeludbedringer og  
     forsinkelser. 
 
4. Anvendelse af det disponible rum i kælder ved indkørslen er løbende drøftet. 
     Bestyrelsen vil fremkomme med forslag til anvendelse på den ordinære 
     generalforsamling.  
 
5. Parkeringsbestemmelser i Grundejerforening Artillerivej Syd’s område 
     overvejes i grundejerforeningens bestyrelse. Vores repræsentanter vil 
     arbejde for at endelig beslutning udskydes indtil videre. Der er pt. fri 
     parkering i området fraset visse steder med tidsbegrænsning. 
 
6. CB aftaler med DEAS at alle fakturaer der skal dækkes af 
     ejerforeningen forelægges bestyrelsen (CB) til godkendelse. 
 
7. En række forhold vedrørende udearealerne blev drøftet. Håndtering af affald 
     har været problematisk. Miljøstationen ved rampe til kælder er under  
     opførsel.  Det er bestyrelsens vurdering at ejendommens logistik ikke kan  
     håndtere biosortering. Bestyrelsen vil søge om fritagelse.  Placering af  
     udebelysning, værn på terrain mm. tages op ved overlevering.  
     Proceduren ved overlevering er at NCC overlever til PD der overleverer 
     til ejerforeningen. 
 
8. Blødt vand. HOFOR har oplyst at de ikke vil levere blødt vand før 2024. Besty- 
     relsen arbejder derfor videre med sagen og vil forelægge beslutningsforslag 
    på den ordinære generalforsamling. 
 
 



9.  Udlejning af lejligheder. Bestyrelsens holdning er at der bør være begræns- 
     ninger  med hensyn til hvor korte lejemål der kan være tale om. Bestyrelsen 
     vil udarbejde forslag til vedtægterne til forelæggelse på den ordinære gene- 
     ralforsamling. 
 
10.  Spørgsmålet om hvem der skal have nøgleadgang til opgange har været  
        drøftet løbende. Overvejelser fortsætter. 
 
11.  Adgang til hjertestarter. Det er aftalt samarbejde med STAY der har hjerte- 

starter placeret i receptionen.  Der er ikke adgang i nattetimerne, dvs. 
søndag til torsdag fra kl. 24.00 til kl. 7.00. Der er også hjertestarter placeret 
ved LO bygningen. JKG overvejer, om der er behov for at ejerforeningen 
foretager sig yderligere. 

 
12.  Det har vist sig, at flere uvedkommende har fået adgang til den lukkede  

facebook gruppe, blandt andet sælgere af diverse ting. SB aftaler med 
administrator, at ansøgninger om optagelse i gruppen godkendes af 
bestyrelsen (SB), da Steen har en oversigt over Ejerne.  

 
13.  Bestyrelsen vil få udarbejdet piktogrammer til opsætning ved nedfalds- 
        skakte så fejlanvendelse undgås. SB indhenter erfaringer fra nærliggende  
        ejendomme. 
 
14.  Spørgsmål om etablering af fællesordning vedrørende udvendig vindues- 
        pudsning vil blive forelagt  den ordinære generalforsamling. 
 
15.  Bestyrelsen foreslår baseret på erfaringer med boring i vægge ved køkken  
        og badeværelser at der udleveres tegninger over installationer til alle i 
        nord i forbindelse med indflytning. Beboere i syd kan rekvirere tegninger 
        hos NCC ved behov. 
 
16.  Næste bestyrelsesmøde den 2. oktober 2017 hos HG.  
                 


