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Beslutningsreferat fra møde i Ejerforeningen Havnebryggen Polaris d. 8. januar 2018 

 

Fremmødte: Steen Bindslev, Henrik Gutte Koch, Hanne Staanum, Carsten Bardy Aaen, Jens Kristian Gøtrik 

og Frank Buch-Andersen, (referent).  

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Erkendtligheder ved årsdage og andre mærkedage 
Det blev besluttet, at ejerforeningen, på alle lejlighedsejeres vegne, kan give en erkendtlighed ved 
årsdage eller andre mærkedage, til nogen som gør en indsats for E/F. Det kunne være en tæt 
leverandør, et bestyrelsesmedlem eller lignende. Erkendtligheden skal være passende, svarende til 
en flaske, en blomst eller tilsvarende. 
 

3. Punkter til generalforsamling:   
a) Regler for udlejning (vedtægtsændring § 14 stk. 5) 
Deas’s jurister kigger på et forslag for om muligt, at begrænse kortidsudlejning af ejendommens 
lejligheder. 

 
b) Regler for anvendelse af parkeringspladser i P-kælder (skrives ind i vedtægterne § 15) 
De beskrevne regler fortsætter uforandret. 
 
c) Stillingtagen til badezone 
Bestyrelsen ønsker, at en eventuel ”Badezone” bliver placeret ved ”Torvet”, 2 matrikler længere 
mod syd. 

 
d) Etablering af anlæg til blødt vand 
Bestyrelsen arbejder videre med undersøgelserne omkring fordele og ulemper ved etablering af et 
blødgøringsanlæg i ejendommen. 
 
e) Etablering af legeplads 
Bestyrelsen har nedsat et ”Legeplads udvalg”, som ønskede at arbejde på 2 modeller (størrelse af 
legepladser), og havde et ønske om at reservere kr. 10.000,00 til brug af konsulentbistand til 
opgaven. Bestyrelsen har opfordret ”Legeplads udvalget” til at indhente nogle forskellige tilbud fra 
forskellige leverandører, for at kunne anlægge en legeplads, indenfor rammerne af kr. 50.000,00, 
som E/F har modtaget fra Pension Danmark, til at anlægge en mindre legeplads. 

 
f) Aftale om vinduespolering 
Vi har indhentet tilbud på fælles vinduespolering af alle ejendommens vinduer, udvendigt, 2 gange 
om året. Det første tilbud udgjorde kr. 122.990 årligt, hvor liftleje heraf alene udgør kr. 92.760. 
Bestyrelsen vil søge at indhente flere tilbud. 
 
g) Beslutning om benyttelse af fællesrum i P-kælder 
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Det blev besluttet at tage punktet op til drøftelse på den kommende generalforsamling. Hvad skal 
vi bruge ”disponibelt rum” til, placeret i kælderen, til venstre for porten, når man kører ned i 
parkeringskælderen. 
 

4. Status på :Bank, drift, andet? 
Det går godt. Foreningen har en god likviditet. Det blev besluttet at indhente tilbud på forbyggende 
behandling af vores gavle mod Islands Brygge og på murene ned til parkeringskælderen, for at 
minimere fremtidige udgifter til fjernelse af graffiti. 
 
5. Opdatering på overtagelser og gennemgange, herunder også legeplads 
Formanden gennemgik status på foreløbig overtagelser af fællesarealer, herunder det videre arbejde. 
 
6. Generel hensyntagen og det at bo i lejlighed 
Bestyrelsen ønsker at have en ekspert til at komme på generalforsamlingen for kort at fortælle om 
hvordan det er at bo i et lavenergihus, herunder hensyn omkring brandforhold. 
 
7. Forrum til lejligheder 
Det er ikke tilladt at henstille noget som helt i ”forrummet” til lejlighederne. Henstiller lejlighedsejerne 
noget alligevel vil E/F kunne gøres ansvarlig og ifalde bøde. Bestyrelsen ønsker at indføre regler, som 
gør det muligt at viderefakturere eventuelle bøder herfor, direkte til skadevolder/den enkelte 
lejlighedsejer. 
  
8. Ny temporær Miljøstation 
Der bliver opstillet en midlertidig Miljøstation mellem vinduerne i gavlen på syd-bygningen. 

 
9. Tag på Miljøstation 
Der kommer snarest dør og lås på vores Miljøstation ved Nord-bygningen. Bestyrelsen har besluttet, at 
indhente tilbud på at opsætte tag på stationen, således at det er muligt at gå ind i Miljøstationen, uden 
gener for sne, regn, henkastet affald m.m. 
 
10. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 6. februar 2018 kl. 16.00 til 18.00, hos Jens Kristian. 

Der var intet yderligere under dette punkt. 
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