
EJERFORENINGEN HAVNEBRYGGEN POLARIS  
 

 

 

Telefon 20 10 10 00  E-mail steen@familienbindslev.dk 
 

 

Beslutningsreferat fra møde i Ejerforeningen Havnebryggen Polaris d. 30 marts 2017 

 

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

(referent) og Jens Kristian Gøtrik.  

Afbud: Ingen. 

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling.  

Beslutning: Referatet godkendt, med ændring om at Hanne Staanum ikke er ejer af Islands Brygge 38C, 

3. th.  

2. Konstituering af bestyrelsen. 

Beslutning: Carsten Bardy Aaen er valgt som kasserer.  

3. Faste punkter på dagsorden.  

Ikke drøftet.  

4. Gennemgang af budgetoplæg fra DEAS.  

Beslutning: Drøftet. Vi afventer mere præcise tal i maj måned, da flere af tallene er anslåede beløb. Der 

er behov for at have en buffer til uforudsete udgifter i budgettet. Nogle af udgifterne undersøges ift. 

alternative priser. Frank Buch-Andersen tager sig pt. af driftsbudgettet.  

5. Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne og med lejerne. 

Beslutning: Vigtigheden i god kommunikation drøftet. Vi fastholder den Facebook side, der allerede er 

oprettet. Hanne Staanum undersøger om der kan lægges dokumenter op på Facebook siden – fx 

bestyrelsesreferater mm. Der oprettes derudover en ny lukket Facebook-side til bestyrelsens eget brug. 

Steen Bindslev tager den opgave.  

6. Hvilke områder skal bestyrelsen tage ansvar for og hvilke ikke? 

Beslutning: Punktet drøftes nærmere på næste møde. Der vil være faglige/tekniske områder som 

bestyrelsesmedlemmerne ikke selv har indsigt i, og hvor det kan være nødvendigt at hente bistand 

udefra/fra øvrige beboere i ejerforeningen. Der foreligger tilbud fra DEAS om en tilknyttet driftschef i 

opstarten, hvilket bestyrelsen umiddelbart stiller sig positivt overfor.   

7. Arbejdsgrupper til opgaver af fælles interesse for ejerne. 

Beslutning: Drøftet de indkomne forslag om arbejdsgrupper, hvor øvrige beboere i ejerforeningen også 

kan være repræsenteret. Beslutning om at opstarte foreløbig to grupper: relation med 

grundejerforeningen Artillerivej Syd og udendørsarealerne.   

8. Oprettelse af diverse interesse-klubber. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede emnet og er åbne for input fra lejerne. Klubberne vil blive opfordret til 

selvorganisering.  

mailto:steen@familienbindslev.dk


EJERFORENINGEN HAVNEBRYGGEN POLARIS  
 

 

 

Telefon 20 10 10 00  E-mail steen@familienbindslev.dk 
 

9. Andre emner. 

Beslutning: husdyr kort drøftet. Udsættes til et kommende møde. 

10. Bestyrelsens ansvarsposter omkring kommunikation med diverse grupper.  

Beslutning: Kommunikation med grundejerforeningen (Artillerivej Syd), dette varetages pt. af Hanne 

Staanum. Udendørsarealerne for ejendommen, dette varetages pt. af Henrik Gutte. 

11. Evt.  

Steen Bindslev efterspørger en indflytningsplan fra DEAS. 

Opfølgningspunkter til kommende møder:  

 Rengøringstilbud  

 Alle relevante dokumenter er ikke tilgået alle ejere. Har Living Homes ”et sted” hvor alle 

relevante dokumenter ligger og kan tilgås af ejerne? Ligeledes har Living Homes en oversigt 

over alle ejernes e-mails mv som kan anvendes til distribution fra bestyrelsen? 

 Genoptage nærværende pkt. 3, 6, 7 og 10.  

 

Næste møde afholdes torsdag d. 4 maj 2017 kl. 19-21 hos Hanne Staanum, Otto Brandenburgs Vej 

106,5, 2450 Kbh SV. Der er 2 timers parkering foran bygningen ud mod vandet. Indgang på begge sider 

af bygningen via gårdmiljøet. Der er dørtelefon til lejlighed 106, 5 sal.  
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