
Nyhedsbrev for Ejerforeningen Tuborg Sundpark, April 2020 
 
Kære medlemmer  
 

VIGTIGT: Udskydelse af Generalforsamlingen 23. April 2020 
Med baggrund i CoVid-19’s fortsatte indflydelse på det danske samfund og de indførte 
restriktioner, er det eneste rigtige og mulige at gøre, at udskyde den planlagte 
Generalforsamling den 23. april 2020. Ny dato for generalforsamling vil blive udmeldt så snart 
dette er muligt.   
 

Bestyrelsen og aktiviteter 
Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret, dog vil Niels O Bondegaard Thomsen fratræde 
på grund af travlhed i sit erhverv. Vore to suppleanter Henrik Nygaard Hansen og Thure 
Krarup er begge villige til at genopstille ved generalforsamlingen, når den afholdes. 
 
Bestyrelsen vil på ansvarlig vis fortsætte driften og sætte nødvendige vedligeholdelses-
arbejder i gang jf. budgettet på forventet efterbevilling.  

 
Kontakt til bestyrelsen og viceværten 
Henvendelser til bestyrelsen sendes fortsat til administrator Ursula Bresemann på e-mail  
urb@newsec.dk.  Dog skal vi minde om, at alle henvendelser omkring bygningernes stand, lys 
og haveanlægget samt håndværkere skal sendes til vicevært Jørgen Flink på 
tuborgsundpark@gmail.com og ikke til administrator. 
 

Foreningens hjemmeside  
Bestyrelsen ønsker hjælp til en ny hjemmeside med domænenavnet www.tuborgsundpark.dk, 
da den nuværende hjemmeside er forældet og kun sjældent besøges af vore medlemmer. I den 
anledning appellerer vi til IT kyndige medlemmer blandt os, til at melde sig til vores 
”hjemmeside udvalg” ved at henvende sig allerede nu til formand Peter Feldinger.  
  

Gavlene 
Bestyrelsen har i samarbejde med en rådgiver og en advokat anmeldt krav overfor 
konkursboet efter Moestrup Alufacader. Der var som tidligere meddelt udestående fejl efter 1 
års gennemgangen, som ikke blev adresseret af Moestrup før de gik konkurs.  
 
Det er lykkedes at få udbetalt den samlede garantisum stillet af Moestrup. Denne sum vil blive 
benyttet til at igangsætte de nødvendige korrektioner til gavlene, som er konstateret sammen 
med Eiler Thomsen Alufacader. I første omgang starter vi i foråret når vejret tillader med 
opgang 3, som er den med afstand hårdest ramte opgang med hensyn til støjproblemer. Andre 
opgange hvor der er konstateret støj eller andet vil blive efterset derefter, ligesom fuger vil 
blive gået efter.  

 
Peter Feldinger 
På vegne af jeres bestyrelse i Ejerforeningen Tuborg Sundpark 
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