
 
 
 
Bestyrelsesmøde Ejerforeningen Havnebryggen Polaris 20/2 – 2019  -  referat. 
 
Til stede: Steen Bindslev, Frank Buch-Andersen, Carsten Bardy, Jens Kr. Gøtrik 
Afbud: Henrik Gutte Kock 
 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt 
2. Gennemgang af dagsordenspunkter til den kommende ordinære generalforsamling 

 
1. Valg af dirigent og referent.  DEAS stiller dirigent og referent 
 
2. Bestyrelsens beretning. Formandens skriftlige beretning udsendes med indkaldelsen.   
Formanden supplerer med en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Vil blandt andet 
omhandle GAS og baggrunden for den ekstraopkrævning på 75 kr. per kvadratmeter der er 
indlagt i budgetforslaget. Der vil endvidere blive kommenteret på de betydelige udgifter der 
har været i 2018 til engangsudgifter. 
 
3.     Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.  DEAS forelægger med kassereren 
som bagstopper. 

 
4.    Forslag til vedtægtsændringer 
a.  Vedtægtens bestemmelser om valg til bestyrelsen foreslås ændret så 
generalforsamlingen vælger 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Der indføres 
en bestemmelse om at bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand 
og en kasserer.  Forslaget stilles for at sikre den nødvendige fleksibilitet i bestyrelsens 
arbejde i perioden mellem generalforsamlingerne. 

        
b. Da beboere har udtrykt utryghed ved, at man ikke ved hvem, hvor lang tid eller hvor 
mange lejere der er i de lejligheder, der korttidsudlejes, fremsætter bestyrelsen et 
forslag til ændring af vedtægterne, der er ment til at skabe tryghed og information om, 
hvem der i en bestemt periode bor i ens opgang. Ændret formulering af §14,stk.5. 
(DEAS notat) 

             Der foreslås en bod på 500 kr. per dags overskridelse af tidsfristen. 
 
5.   Forslag til finansiering el-forsyning i p-kælder.  Der fremsættes to alternative 
modeller. 
a. udgiften på 201.000 kr. til etablering af basal infrastruktur afholdes af 

ejerforeningen. Udgift til etablering af  ladestik ved den enkelte p-plads afholdes af 
p-plads bruger. 

b. Udgiften på 201.000 kr. til basal infrastruktur afholdes af ejerforeningen, dog 
således at beboere der etablerer ladestik betaler 10.000 kr. til ejerforeningen, ud 
over udgiften til etableringen af ladestik ved p-plads. Beløbet på de 10.000kr. 
reduceres forholdsmæssigt afhængigt af eventuel medfinansiering fra PD. 

        
             6.       Indkomne forslag fra beboere 



 
 

7.    Forelæggelse og godkendelse af budget. DEAS forelægger med kassereren som 
bagstopper 

 
 8.  Valg til bestyrelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændring vedtages skal der vælges 5    
medlemmer til bestyrelsen. Steen Bindslev, Frank Buch-Andersen og Jens Kr. Gøtrik er 
villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår endvidere Flemming valgt.   

 
 9.   Valg af suppleant 

 
  10.   Valg af revisor 
 
  11. Eventuelt 

 
 

3.   Orientering fra formanden.  
       Formanden orienterede om forskellige driftsmæssige forhold.  Der er stadig behov 
for en præcisering af hvem der kan tilkalde akut service bistand.  
Der blev givet en grundig orientering om forhold i relation til GAS bestyrelse. Det blev 
aftalt at bestyrelsesmøder i ejerforeningen søges afholdt forud for bestyrelsesmøder i 
GAS og at GAS dagsordner udsendes til ejerforeningens bestyrelse til orientering. 
 

4.  Beboere i opgang C, st. har klaget over gener fra belysningen etableret på terrain. Der har 
været overvejet forskellige løsningsmodeller som dog må afvente de verserende drøftelser 
der er med PD om en række forhold vedrørende adgangsforhold, belysning m.m. 

 
5. Der reserveres tid til bestyrelsesmøde 18/3 kl. 17-18 hos Jens Kr. Gøtrik, A,8.     


