
Referat af bestyrelsesmøde d. 21-11-2018 
 
Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste møde. 
 
Gennemgang af mødereferat med PD. 
Der er 1 års gennemgang af udendørsarealer d. 3-12-2019. 
Alle arealer er gennemgået sammen med PD. 
Der kommer lys på kaj-arealerne. 
PD forsætter vedligeholdelse af udendørsbeplantning 1 år mere. 
Vedr. lukkede mandehuller, undersøger Jens om det lever op til kravene om støjreduktion. 
Dørpumper i kælder er lavet, så døren kan holdes åben mellem Parkeringsareal og de nye cykelopbevarings 
områder. 
Referat af mødet med PD bliver udsendt separat. 
 
Vedr. Økonomi, har vi fået kompensation for en del regninger, af diverse reparationer i Polarris, af 
henholdsvis KONE og PD. 
 
Generalforsamling Havnebryggen Polaris– bliver afholdt tirsdag den 26. marts 2019 

– kl. 18 i Kulturhuset Islands Brygge 

 
Ny bestyrelse i 2019, medlemmer:  
Der skal til generalforsamlingen vælges 5 personer til bestyrelsen og én suppleant, der er 3 der ikke 
genopstiller, 2 af dem fraflytter Havnebryggen Polaris. 
 
Vedr. el-biler arbejdes der på en ny løsning, hvor det bliver ens for alle, så der ikke er forskel i prisen i 
forhold til, hvor man har parkeringsplads i kælderen. 
 
Maling og hjørnelister i opgangene fra kælder til stueetage er igangværende. 
 
Parkeringsregler, (udlån, leje): 
Af hensyn til dem der mangler en parkeringsplads, vil bestyrelsen håndhæve jf. § 2.6 i allonge til P-plads 
hvor der står. 
”Bruger må ikke overlade brugen af parkeringspladsen til andre end medlemmer af sin hustand, ligesom 
brugere ikke er berettiget til at overdrage retten til at parkere til tredjemand, bortset fra pkt 11,1 nævnte 
rettigheder, samt kortvarig gæsteparkering.” 
Dette er ensbetydende med at korttids udlejning af lejligheder, ikke er berettiget til en P-Plads. 
 
Rengøring af opgange 
De nye rengøringssjak fungerer ok og kvaliteten af rengøringen er blevet forbedret efter rengøringsfirmaet  
er informeret om,  at der kan blive/der bliver checket op på deres arbejde.  
 
Der var ikke noget under eventuelt. 
 
 

 


