
Referat af bestyrelsesmøde Ejerforeningen Polaris 12/9 2018 
Til stede: Steen Bindslev, Frank Buch- Andersen, Hanne Staanum, Henrik Gutte, Carsten 
Bardy, Jens Kr. Gøtrik. 
      1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 
         1.2 En beboer har ansøgt bestyrelsen om tilladelse til at ansøge myndighederne om  
                tilladelse til at etablere et brandsikkert skab i forrum. Tilladelse givet. 
        

1. Orientering om status i GAS.   
Kommunen har godkendt projekter vedrørende etablering af vejarealer mm. Der er en 
manko til finansiering . Der søges afholdt en ekstraordinær generalforsamling 
november 2018 med henblik på at skaffe den manglende finansiering.  
Det overvejes om der skal gøres krav gældende overfor sælger(PD) som antageligt har 
været klar over at det anslåede budget for fællesudgifterne var urealistisk lavt. 
 

2. Tilbud på 43.875 kr. fra malermester Kieffer maling mm. i seks opgange godkendt. 
Endvidere blev godkendt 15.000 kr. til afvaskning af døre mv. i stue og –I.   

        
       4.    Tilbud fra EL:CON på 105.944,00 kr. til etablering af fællesinstallation for el-biler  
               godkendt. Elbil ejere der tilmelder sig betaler 1/12 af beløbet. Ejerforeningen dækker         
               Efterhånden som nye brugere tilmelder sig betaler de tilsvarende  1/12 af beløbet. 
 
        5.   Der er foretaget afmærkning til cykelparkering i ledige rum i kælderen. Der skal            
              findes en løsning vedrørende dørholdere og evt. etableres forankringskroge i væg. 
              Bestyrelsen har hidtil ikke håndhævet reglerne for hvad der må parkeres på parke-  
              ringspladserne.  Det skal indskærpes at parkering skal holdes indenfor de afmærkede 
              felter. Afslutningen på de længdegående streger markerer længdeafslutningen på  
              arealet. 
 
         6.  Vurderingen af beplantning afventer resultatet af genplantning. 
 
         7.  Legepladsudvalget forelagde et fint gennemarbejdet projekt som bestyrelsen 
              godkendte med en ramme på 200.000 kr. Herudover blev bevilliget 25.000 kr. til et             
              bord/bænk arrangement og en bænk. 
 
         8.  Udvalget vedrørende fællesrum præsenterede mulige anvendelser af fællesrummet.  
              Det blev besluttet at der skal udarbejdes en mere detaljeret beskrivelse af hvordan et 
              multifunktionsrum kan indrettes og driftes. Det forudsættes at der skal etableres 
              toiletfaciliteter. Projektet skal forelægges førstkommende generalforsamling. 
 
         9. Bestyrelsen arbejder med at få afsluttet de udeståender der er med PD. Det har været 
             svært at få PD til at engagere sig i sagen. Der strammes op på henvendelsen til PD. 
 
      10.  Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at få etableret et område til cykelvask. 
              Der er problemer med etablering af afløb til forurenet vaskevand.  
 
        11.  En beboer har ikke meldt tilfredsstillende tilbage vedrørende AirBnB udlejning.  
                Sagen afventer en forventet lovgivning der skal begrænse omfanget.    


