
 

 

Referat møde i Ejerforeningen Polaris d. 6 februar 2018 
 
Tilstede:  
Jens Kristian Gøtrik, Henrik Gutte, Steen Bindslev, Hanne Staanum, Frank Buch-Andersen 
Fraværende: 
Carsten Bardy 
 
1. Orientering fra Steen 
 
2. Punkter til Generalforsamlingen 

 
▪ Udlejning af boliger. Der er lavet et juridisk dokument, der skal indføjes i 

vedtægterne. Hensigten er at undgå korttidsudlejning som Airbnb, da vi ikke 
ønsker et hotel. 

▪ P-kælder og parkering.  Forholdene for parkering og anvendelsen af P arealet på 
den enkelte plads, er reguleret i købskontrakten. Denne følges og der lægges derfor 
ikke op til ændringer på Generalforsamlingen. 

▪ Drøftelse vedrørende parkeringsproblemer i P-kælderen. Der er indhentet forslag 
hos Parkeringskompagniet. Ejerforeningen vil få rigtig meget for kr. 500 om 
måneden. Der sættes bl.a. skiltning op i hele kælderen samt ved indkørsel, der gives 
mulighed for den enkelte ejer at udstede parkeringsbøder ved uretmæssig 
parkering og Parkeringskompagniet står for opkrævning.   

▪ Drøftelse af parkering af cykler i kælderen. Der er fortsat ledige pladser på terræn, 
så det tyder på, at der er plads nok. Det besluttes at lave afmærkede 
parkeringsfelter til cykler flere steder i kælderen end i dag, samt at henstille til, at 
cykler ikke parkeres udenfor disse felter, til gene for øvrige cyklister og bilister. 
Steen og Henrik tager en samtale med DEAS om optegnelser. 

▪ Drøftelse af badezone. Der er mange holdninger blandt beboerne til en badezone. 
Formentlig skal der opstilles et toilet og etableres et alarmsystem, som advarer 
med røde lygter, når der er overløb, der kan forurene vandkvaliteten. Desuden vil 
en etablering af ”bro” til nedsætning af kajakker koste mere end kr. 100.000. 
Bestyrelsen beslutter at lægge op på Generalforsamlingen, at placeringen af zonen 
flyttes til ”Torvet” længere mod syd, hvor der etableres café og kiosk. Endvidere er 
der indhentet diverse erfaringer fra beboere, som tidligere har boet udfor 
badezoner, samt en advarsel fra Peter Norvig, at værdien af lejlighederne falder ved 
etablering af badezone. Desuden synes bestyrelsen ikke at en badezone er rimelig 
overfor de beboere, som har lejligheder liggende lige ud til zonen. Bestyrelsen 
beslutter, at der ikke etableres en ”bro” til nedsætning af kajakker grundet prisen. 
Der laves et afstemningspunkt til Generalforsamlingen. Hanne undersøger om en 
badezone kan nedlægges igen, hvis der er problemer, endvidere toiletkravet, 
sammenhæng ml høring og en Generalforsamlingsbeslutning. Samt sikrer at 
punktet kommer på Generalforsamlingen.  

▪ Drøftelse af etablering af blødgøringsanlæg til brugsvand. Der er indkommet en 
vurdering af forholdene fra konsulenten, som ser på muligheder for etablering. 
Desuden er fordele/ulemper tidligere afdækket. Jens Kristian sikrer at punktet 
kommer på Generalforsamlingen.   

▪ Drøftelse af udendørsudvalgets arbejde for etablering af en legeplads. Udvalget har 
ikke forslag til etablering indenfor det afsatte budget på kr. 50.000. Henrik 
forelægger punktet på Generalforsamlingen.  



 

 

▪ Drøftelse af de indhentede tilbud på vinduespudsning. Bestyrelsen beslutter et 
tilbud om pudsning 3 om året udefra, hvor udgiften fordeles til ejerne ud fra kvm. 
Kommer med i budget. 

▪ Drøftelse om fællesrummet. Låsen skiftes, da nogen er begyndt at sætte ting derind.  
Muligheder for anvendelse drøftes på Generalforsamlingen og diskuteres videre i 
bestyrelsen efterfølgende.   

 
3. Forrum til fællesrum mellem lejlighederne. Reglerne er følgende:  

▪ Ejendommens adgangsarealer, trapper eller elevatorer med tilhørende forrum, samt 

adgang til lejligheder, må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end færdsel. Det 

er fælles flugtveje, som skal holdes ryddelige og frit for brandfarligt oplag. Der må 

derfor ikke stilles barnevogne, skohylder m.m. der kan fremme en brands udbredelse 

eller hindre personers flugt og brandvæsnets indsats i tilfælde af brand.  

Det er bygningsejerens ansvar, at der ikke forekommer ulovlige og farlige forhold på en 

ejendom. 

▪ DEAS kommer rundt og sætter mærke på ting der skal fjernes. Så har man en frist 
på 14 dage, og ellers bliver det fjernet på ejerens regning.   
 

4. Drøftelse af forebyggende behandling af vores gavle og nedkørsel til P-kælder i forhold til 
graffiti. Tilbuddet er temmelig dyrt. Beslutning om at afvente og ikke tiltræde tilbuddet.  
 

5. Drøftelse af tag på miljøstation. Beslutning om at tiltræde tilbud.  
 
6. Flere beboere har forelagt etablering af nye yderdøre. Dette godkendes og ligeledes 

godkendes etablering af dørspion i nuværende døre.   
 
7. Drøftelse af de mange døre i ejendommen.   
 
8. Drøftelse af de containerne som fortsat står foran bygningen ud til havneforløbet. NCC har 

lovet, at de alle er flyttet senest pr 1. marts 2018. 
 
Næste møde onsdag d. 7. marts kl. 15-17 hos Steen nr. 38A, 5.sal.  
 
 
 


