
Bestyrelsesmøde Ejerforeningen Havnebryggen Polaris 8/4/19 – Referat 
 
Tilstede:  Steen Bindslev, Frank Buch-Andersen, Jesper Vaabengaard, Jens Kr. Gøtrik, 

Flemming Rasmussen, Jakob Ingemann 
 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt 

2. Formanden beklager at han på netop afholdte geneforsamling glemte at takke Henrik 
Gutte Kock og Carsten Bardy for deres indsats i bestyrelsen. Dette er hermed gjort. 

3. Flemming Rasmussen valgt til kasserer – Herunder behørig kontrol af omkostninger ift til 
garanti fra leverandører 

4. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling mht vedtagelse af bestyrelsens ret til at 
konstituere sig. 

5. Bestyrelsen fandt Kulturhuset Bryggen velegnet til Generalforsamling, hvorfor det forsøges 
booket til fremtidige ordinære generalforsamlinger. 

6. Vi har endnu ikke overtaget ansvaret for udendørsarealer da PD har indvilget i at have 
vedligeholdelse i hele 2019 – Men bestyrelsen besluttede at hække ved terrasser i 
stueetage hører til fælles areal for at sikre ensartet vedligeholdelse. 

7. Alle automatiske døre er under sidste uges service, indstillet til automatisk drift uden tryk 
på ’Åben dør knap’ / udløsning af sensor – såvel som sædvanlig brug af knapper og sensor. 
Bestyrelsen besluttede derfor at fjerne instruks ved dør for at undgå misforståelser. 

8. Det blev besluttet at opsige aftale om snerydning med DEAS idet der foreligger mere 
fordelagtigt tilbud fra lokalkendt og anerkendt leverandør af disse ydelser. 

9. Det blev besluttet at gennemgå alle serviceydelser med henblik på at sikre rimelig årlig kost 
– dog skal alle ændringer vejes ift administrationsbyrde, kontinuitet og pålidelighed. 

10. Der opsættes skraldespande på fællesareal i løbet af de næste 14 dage. 

11. Der sættes igen sedler på cykler i kælder og fælles areal med henblik på at få fjernet cykler 
der ikke skal være der og forbedre forhold omkring cykler. Alle beboere bedes være 
opmærksomme på dette og fjerne sedler fra cykler i brug.  

12. Bestyrelsen besluttede at gennemføre optælling af cykelparkeringspladser såvel som 
fysiske cykler på matriklen – dette for at kunne have en mere oplyst proces omkring brug 
af pladser inde og ude og mere kvalificeret kunne afgøre i beboerforeningen, hvordan de 
enkelte rum skal anvendes.  

13. Der foretages ny opstregning på cykelparkering under opgang D for at afhjælpe 
parkeringsgener mellem biler og cykler. Generelt opfordres der til at man holder sig 
indenfor stregerne. 

14. Sand i sandkasse udskiftes/efterfyldes årligt. 

15. Omkostninger for første kvartal blev gennemgået og udvikling ser fornuftig ud ift. Budget. 

16. Næste bestyrelsesmøder forventeligt 14/5 18.30, 18/6 18.00. 


