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Beslutningsreferat fra møde i Ejerforeningen Havnebryggen Polaris d. 30. maj 2018 

 

Fremmødte: Steen Bindslev, Carsten Bardy Aaen, Frank Buch-Andersen, Henrik Gutte Koch, Hanne Staanum 

(referent) og Jens Kristian Gøtrik.  

Afbud: Ingen. 

1. El-bils opladning 
a. Pension Danmarks rammeaftale med Clever er først gældende for Felt E (Pollux) og dermed 

ikke relevant for Felt A.  
b. Vores krav om at Pension Danmark skal betale udgiften for etablering af installationer for 

ladestandere til el-biler er Pension Danmark ikke enige i. De vil først afklare med deres 
jurister ift. vores krav. Det vides pt ikke hvornår PD vender tilbage i sagen.  

 

2. Dørautomatik 
a. Pension Danmark mener at døre til og i opgange er leveret og udført i en god kvalitet. Jf. 

mail af d. 23. april 2018, konstaterer GEZE at automatikken fungerer som den skal, men at 
dørene er indstillet i forkert funktion. Pension Danmark ønsker således ikke at deltage i 
økonomien vedrørende flytning af kontakter m.m. 

 

3. Fjedre i port 
a. Pension Danmark er enige i at fjedre i porten bør kunne tåle mere end 15000 åbne/lukke 

hvorfor de er indstillet på at betale for de stærkere fjedre. 
 

4. Miljøstation 
a. Der er løst underlag ved midlertidig miljøstation, dette sikres med flere plader under 

containere. 
 

5. Blødtvandsanlæg 
a. Pension Danmark ønsker ikke at tage ansvar for de ændringer og evt. mistede garantier 

som installeringen af et blødtvandsanlæg evt. medfører. Det vil være ejerforeningens 
ansvar. 

 

6. Sandkassen er, jfr. Pension Danmark, omfattet af bygge- og ibrugtagningstilladelsen. Der stilles, jfr. 
PD, ikke krav om særlig tilladelse, i modsætning til hvis det handlede om fx et klatrestativ. 
 

7. Møde med DEAS  
a. DEAS skulle vende retur med en korrigering/specifikation på rengøringen. De er ikke vendt 

tilbage. 
b. Skifte pærer. Står på Dannys liste. Skal tjekkes hver måned.  

 
8. Storskrald 

a. Lukket og blandet container bestilles med jævne mellemrum til affald til beboerne. DEAS 
undersøger pris på x 1 pr måned.  
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9. P-pladser 
a. PD har villet regulere på opstribningen igen og vi har sagt nej. PD må kompensere de 

konkrete ejere hvis de mangler plads ift. at de har købt 2,5 x 5 m hver især.  
b. Henrik og Jens ser på måling af pladser.  

c. Pladser der hælder forkert – Steen måler op. Der er forskellige huller hvor vand samler sig – 
det bliver fyldt ud.  
 

10. Garanti på elevator 
a. 2,5 års slid på elevatorer allerede nu, grundet at elevatorerne har været brugt som bygge-

elevatorer. 
b. Service – KONE oplyser, at man ikke kan komme til reservedele fra fredag til mandag. Tages 

op med DEAS. 
c. I en af elevatorerne er bagvæggen skubbet bagud.  

 

11. Diverse udvalg 
a. Status på forslag drøftet.  

 

12. Cykelvask 
a. Hanne tager fat i Jan Rasmussen igen og ser på rum.  

 

13. Forskellige rum 
a. Der er flere rum hvor der kan stå cykler – døren kan blive låst ind til. Kan evt. bruges til 

cykler der måske ikke bruges så tit.  
b. Rummet ved nedkørsel – der kan være en opdeling af rummet – til fx cykler mv eller andet. 

Der afventes 2 forslag til anvendelse af rummet.  

 

Næste møde d. 27. juni kl. 16.00 hos Jens 38A, 8. sal.  
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