
Referat  af bestyrelsesmøde, 31. maj 2017  

 Ejerforeningen Havnebryggen Polaris  

1: der har været afholdt møde med områdets grundejerforening. Den samlede byggeplan for 

området blev præsenteret, der må forventes byggerod i området de næste 3 år. Aktuelt starter 

planlagt næste byggeri lige syd for Polaris Sydbygningen snart.   

2: Internet: Vores formand især har brugt meget tid på at forberede, at vi dels har en brugbar løsning 

ved indflytningen med den  eksisterende Coax kabling, men også at vi på sigt kan få en billigere 

løsning. For at få en attraktiv pris, kræver Y-see, som ejer kablerne i jorden at vi skal have en 

tilslutning på min. 80 %. Der vil komme et supplerende tilbud, hvor en attraktiv pris kan opnås, 

gradueret i 3 pakker  efter ønske om kapacitet på både internet og antal  TV kanaler.     

3. Bestyrelsen har holdt møde med en repræsentatant  fra AT gruppen, som er et 

byggerådngivningsfirma. Det blev diskuteret, hvorvidt vi skal hyre dem til en rådgivningsproces 

omkring overtagelsen af selve bygningerne. Bestyrelsen har foreløbigt besluttet at asfsætte et 

mindre beløb (op til 25.000,.) til en kontrol af bygninger og fællesarealer ved overtagelsen.  Den 

tilbudte timesats fandt bestyrelsen rimelig og attraktiv.   

4: Frank  i bestyrelsen har arbejdet intenst med at få forhandlet en attraktiv service pakke hjem med 

DEAS, som omhandler al service af vore 2 bygninger incl. vicevært. Den endelige aftale lægges ind 

på vores allerede etablerede hjemmeside.   

5: Forsiking:  Endelig aftale forventes færdig i næste uge. Frank tager dialog med Annelise Larsen 

fra Pension Danmark.   

6: Kodelåse på vores hoveddøre:. Bestyrelsen har fået en anmodning om at godkende en kodelås 

kombineret med fingeraftryk genkendelse  til den private hoveddør fra én af vore beboere. Disse 

kan godkendes efter individuel ansøgning med illustration af type og udseende af bestyrelsen indtil 

videre.   

7: Overdækning/Pergola på tagterrasser: Bestyrelsen har fået en anmodning om at godkende et 

projekt fra en beboer med tagterrasse. Bestyrelsen  henviser til vedtægternes paragraf 6. og vil 

undersøge omstændighederne nærmere.  

8:  Der er modtaget et udførligt forslag om et anlæg til at blødgøre vandet vi modtager i hanerne. 

Bestyrelsen er som udgangspunkt positiv overfor de argumenter det  ligger til grund for et sådant 

anlæg og investering, og vender tilbage. Jens Christian fra bestyrelsen er ansvarlig for at undersøge 

omstændigheder nærmere.   

9: Cykelparkering:  Der vil i første omgang komme 60 kælderparkeringspladser og 180 pladser på 

gadeniveau til cykler, i snit 2 pladser pr lejlighed. Der har også været ytret ønske om hensyn til 

ladcykler, og kommentarer om motorcykel-parkering.Forskellige løsninger til Fordelingen af disse 

samt evt etablering af flere cykelparkeringer vil blive taget op på den forestående extraordinære 

generalforsamling. Her vil TV og Internet løsninger desuden være centralt punkt til fælles 

diskussion.   



10: Nærmere regler for anvendelse af vores P-pladser blev diskuteret, og forslag til nærmere 

udarbejdet plan præsenteres på næste bestyrelsesmøde af Hanne, som afholdes 15. juni.   

11: Extraordinær generalforsamling inden sommerferien  er indkaldt hos DEAS tirs. D. 20. juni 

2017 kl 18.00  

Referat udarbejdet af  Henrik Gutte Koch  

 


