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Beslutningsreferat fra møde i Ejerforeningen Havnebryggen Polaris d. 4. maj 2017 

 

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

og Jens Kristian Gøtrik (referent).  

Afbud: Ingen. 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. marts 2017. 

Beslutning: Referatet godkendt.  

2. Mødekalender 

Beslutning:  31. maj 2017 kl. 18, Lærketoften 16, Hareskovby. 

                      29. juni 2017 kl. 18 

                        3. august 2017 kl. 18 

                       herefter den 1. torsdag i måneden. 

3. Kommunikation mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer 

Beslutning: Kommunikation foregår per mail via bestyrelsens formand. Facebook gruppen er til 

beboernes interne diskussioner. 

Der arbejdes på at oprette en hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmerne modtager link og giver forslag til 

indhold.  

4. TV og internet 

Beslutning: Bestyrelsen arbejder på forslag til en løsning der kan leve op til nutidige standarder. Yousee 

ejer den kabling, der er lagt ind. Forslag til mulige fremtidige løsninger udarbejdes i samarbejde med 

Yousee. 

5. Driftbudget 

Beslutning: bestyrelsen har ”trykprøvet” forskellige poster på det forslag til driftsbudget, der er 

udarbejdet af DEAS. Det blev besluttet at indgå aftale med DEAS om alle serviceområder. Aftalerne kan 

opsiges med 4 måneders varsel. Der er usikkerhed med hensyn til kontingentet til Grundejerforeningen 

Artillerivej Syd. Kontingentet er 18,75 kr. per kvadratmeter bygeret. Frank undersøger spørgsmålet om 

byggeret. 

6. Bankforbindelse 

Beslutning: Carsten har indhentet tilbud fra forskellig side. Carsten sørger for at der bliver oprettet en 

konto i Danske Bank 

7. Fællesarealer  
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Beslutning: Henrik har haft kontakt til landskabsarkitekten, der er ansvarlig for anlæg af udearealer. 

Bestyrelsen havde ingen indvendinger mod det planlagte. Det overvejes at etablere forskellige 

arbejdsgrupper med relation til fællesarealerne. Henrik er fortsat tovholder vedrørende udearealer og 

Hanne varetager kontakten til grundejerforeningen Artillerivej Syd. Der er generalforsamling i maj, hvor 

Hanne og Steen deltager. 

8. Advokatbistand 

Beslutning: Eventuelt behov for advokatbistand blev drøftet. Bestyrelsen fandt at der pt. er mere behov 

for byggeteknisk bistand i forbindelse med overdragelsen af fællesarealer. Henrik og Frank indhenter 

tilbud. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt invitere en advokat til at orientere om hvilke ydelser der 

eventuelt kunne blive aktuelle. 

9. Diverse 

Koordinering af indflytning blev drøftet. De planlagte to timers slots blev problematiseret. Steen vil 

tilbyde at koordinere indflytningen i opgang A og foreslår, at øvrige opgange finder hver deres 

tovholder. 

Spørgsmålet om hvem der skal have adgang til kælder og opgange blev drøftet. Hanne og den beboer 

,der har rejst spørgsmålet, vil udarbejde forslag til politik. 

Beboernes adgang til at foretage ændringer af dørlåse mm. blev drøftet. Vedtægternes §11 lægger op 

til en restriktiv praksis. Ønsker om ændringer skal forelægges skriftligt for bestyrelsen, der ifølge 

vedtægterne skal give tilladelse. 

Spørgsmål om cykelparkering har været rejst, specielt parkering af ladcykler. Bestyrelsen har undersøgt 

hvor mange pladser, der er planlagt. Der er planlagt 60 pladser i kælder og 180 på terræn- Det tyder på, 

der bliver behov for en fordelingsnøgle og evt. overveje, om der kan skaffes mere plads i kælder. 

Der er planlagt et fællesmøde for beboerne den 2. juni ang. Skabe og gardiner.  Steen undersøger om 

det kun er for dem der flytter ind i sydfløjen. 
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