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Bestyrelsens beretning for EF Tuborg Sundpark 
Ordinær generalforsamling d. 23. april 2020 

 
2019 har været et aktivt år. Det kolde fugtige forår, den smukke, solfyldte og varme sommer og 
store mængder regn resten af året, gav ekstra udfordringer med haveanlægget, og herunder be-
hov for nedskæring og udskiftning af planter. 
 
Der har været en del møder med entreprenør, rådgiver og advokat i forbindelse med fortsatte ude-
ståender efter udskiftningen af gavlpartierne samt Moestrups Alufacader’s konkurs. 
 
Om disse to emner og meget andet senere i beretningen. 
 
Der er afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder samt regnskabs- og budget møde med administrator og 
controller. Desuden en del møder om specifikke emner mellem involverede bestyrelsesmedlem-
mer. 
 
Der blev afholdt et socialt arrangement 20/9-2019 med træf ved pølsevogn. Et vellykket og velbe-
søgt arrangement som bestyrelsen vil forsøge at gentage i 2020. Desuden er Generalforsamlingen 
altid en anledning til at mødes og samtale om både ejendommen og alt muligt andet. 
 
Juletræet blev opsat primo december 2019. Tak til OK Nygård, Jørgen Flink og Henning Dulong 
Andreasen for opsætning og montering af julelys. 
 
Denne beretning inkluderer som sidste år et tillæg med opdaterede praktiske oplysninger. Bl.a. et 
nyt afsnit med retningslinjer omkring el-ladere til el-biler i parkeringskældre. 
 

Administration og drift 
Kommunikation, Administration og ejendomsservice hos Newsec: 
I løbet af efteråret fik vi i Ursula Bresemann en ny administrator hos Newsec. Vores controller hos 
Newsec er fortsat Finn Leth. Det er et godt samarbejde der fungerer fremragende og vi regner med 
at det fortsætter i det kommende år.  
 
De fleste ejere har tilmeldt sig mail-listen hos Newsec, hvilket letter kommunikationen, herunder 
bl.a. udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen med bilag. Bestyrelsen opfordrer de få, der 
endnu ikke har tilmeldt sig til at gøre det. 
 
Tilmelding sker som hidtil via Ursula Bresemann’s e-mail urb@newsec.dk . 
 
Der er overvejelser i gang om ændring vedrørende vores hjemmeside og kommunikation. Besty-
relsen vil gerne efterlyse medlemmer med erfaring på dette område som har lyst til at bidrage, og 
opfordrer til at man henvender sig til formanden. 
 
Regnskab og budget er gennemgået med administrator og controller forud for fremsendelse til 
revisor. Fremlæggelse af det udsendte regnskab og budget ved generalforsamlingen varetages af 
administrator. Alle bilag godkendes løbende af to af bestyrelsens medlemmer, og de interne revi-
sorer og bestyrelsen bliver orienteret om regnskabet gennem kvartalsrapporter inkl. kommentarer.  
 
Vicevært 
Vores vicevært Jørgen Flink udfører mange små og store opgaver for ejendommen i det daglige. 
Det er ikke dem alle, der er synlige, men de bliver alle udført. Her vil jeg blot minde om, at Jørgens 
opgaver har med ejendommens drift at gøre, og at Jørgen opgaver ikke indeholder reparationer 
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indendørs i de enkelte lejligheder. Jørgen er vellidt, og bestyrelsen er ikke bare glade for samar-
bejdet, men vil også gerne takke Jørgen for indsatsen i året der er gået. 
 

Affald, sortering og genbrug: 
Vi har nu lidt over et års erfaring med affaldssortering ved kilden og har den luksus, at det kan fo-
regå i tørvejr under bygningerne. Der er desværre fortsat behov for, at der bliver holdt øje med og 
eftersorteres i containerne inden renovationsvognene ankommer. Det er ikke meningen, og heller 
ikke rimeligt, at bl.a.viceværten skal bruge tid på dette. Renovationen nægter at tage containerne, 
hvis de ikke er ordentligt sorteret.  
 
Vi har desværre set eksempler, hvor papkasser fyldt med restaffald er fyldt i papcontaineren; træ-
kasser fra dejlig vin havner i papcontaineren eller bare henstilles, samt fund af flamingo affald fra 
indpakning, der rettelig burde være i restaffald eller endnu bedre på genbrugspladsen. Vis hensyn 
og sorter rigtigt fra starten – det er nemmere for alle parter. 
 
Træ, større mængder pap og flamingo fra fx møbler eller tidens store fjernsyn, og storskrald (møb-
ler, fjernsyn, tørrestativ etc.) skal stadig køres på Gentofte Kommunes containerplads. Tuborg 
Sundpark har ikke storskraldsordning og emner må fortsat ikke sættes ind ved containerne eller i 
rummet til farligt affald. 
 
Rummet til farligt affald er placeret ved nedkørslen til parkeringen under bygning 32. Her kan afle-
veres batterier, rester af maling, el- og energispare pærer samt beholdere efter giftmærkede ren-
gøringsmidler og væsker samt rester af disse.  
 
Der er ikke grund til at gentage alle retningslinjerne her, men blot en opfordring til at gøre en ekstra 
indsats for at følge vejledningen fra kommunen samt skiltene, der er ophængt ved hver container. 
Det er vores samfundspligt at sortere ved kilden og gøre det rigtigt. 
 
Økonomisk er der en gevinst for ejerforeningen ved denne sortering, som allerede har vist sig i en 
besparelse på ca. 50.000 kr. for 2019 og forventet ca. 135.000 kr. for 2020. Dette skyldes en hal-
vering af vores restaffald efter sortering! Der skal modregnes for ekstra udgifter til vicevært for det 
ekstra arbejde med håndtering containerne samt udgifter til maskinel til transport af containerne 
hver uge. Men der er en pæn stor besparelse på vores fælles indsats, når vi gør det rigtigt. 
 

De grønne områder: 
Eftervirkninger af tørkesommeren 2018 samt endnu et vejrmæssigt anderledes år i 2019 har haft 
sin effekt på haveanlægget, som har krævet en stor indsats. Dette fra både vore gartnere hos OK 
Nygaard samt fra Henrik Hvidt og andre bestyrelsesmedlemmer. Under alle omstændigheder er 
vores anlæg efterhånden et modent et af slagsen og kræver vedligehold og et vist omfang af tilba-
geskæring. Tørken har kun gjort dette tydeligere, og den megen fugt i 2019 gjorde det vanskeligt at 
udføre noget af arbejdet i tide. 
 
Der er skåret ned omkring pilebuske, hvor meget var udtørret, og der er plantet, hvor der var op-
stået huller. Bøgepur hækken foran specielt blok 32 havde lidt voldsomt, og rigtig mange buske var 
døde. Disse er udskiftet i efteråret 2019. Andre truede planter afventer foråret 2020, da der er håb 
for nogle af disse planter. Der er blevet og vil blive udlagt gødning for at styrke planterne yderlige-
re. Efter råd fra stadsgartner John Nørgård, som vi bruger som rådgiver, har vi udskudt den nød-
vendige beskæring af hækkene foran blok 32 og 33 - formodentlig til efteråret 2020.  
 
Bøgepur hækkene ud for blok 31 og blok 34 blev grundigt beskåret i marts 2019 inkl. gødning med 
naturgødning, Champost, og de er nu igen i god vækst. Det har givet anledning til nogen uvel-
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kommen ukrudtsvækst. Det gælder også, hvor buskene var gået ud. Dette vil delvist blive håndte-
ret i foråret 2020, dels vil de nye skud på planterne dække og kvæle ukrudtet igen med tiden. 
 
Ligeledes holder vi øje med flere af træerne, som fik for lidt vand i 2018, men til gengæld fik rigeligt 
vand i 2019 og ind i 2020. Andre træer holder vi øje med, fordi de er ved at blive store. Det giver 
anledning til en del input om manglende udsyn fra lejlighederne. Det er rimeligt og er noget, der 
over tid skal gøres noget ved. Vores anlæg skal dog helst være i en god balance omkring udseen-
de, udsyn og fugleliv. Man kan ikke forvente at have frit udsyn til alle sider, fordi træer og buske 
også giver området karakter, men her hvor vi bor, skal der være udsyn til havet. Det gælder også i 
stueetagerne, hvor man jo heller ikke ønsker at være bokset ind, og derfor er der over de sidste år 
skåret i eksisterende buske mod Tuborg Linjen for at sikre dette udsyn. 
 
Vi forventer, at der i de kommende år, fortsat vil værre behov for vedligehold og pleje af anlægget 
og, at der hvert år også må anvendes penge til ekstra arbejder som beskæring og nyplantning. 
 
Den firkantede stenplads ved kanalen ned mod stenhaven ligger fortsat uændret og uafklaret hen. 
Bestyrelsen valgte at prioritere genopretningen af det eksisterende haveanlæg og det umuliggjorde 
en investering i firkanten. Vi mener fortsat, at firkanten trænger til en fornyelse. For 2020 har vi der-
for valgt både at afsætte penge til planter, nedskæring af bøgepur hække og muligvis enkelte træ-
er, gødning og andre buskadser samt et separat beløb til at gøre noget ved den firkantede plads. 
Herefter skulle havebudgettet kunne falde til et mere moderat niveau i de kommende år, men vi 
kan nok ikke forvente at komme helt så langt ned som for blot få år siden.  
 
 

Dyr 
Vi skal minde om at hunde skal føres i snor på Ejendommens arealer, og at efterladenskaber skal 
fjernes både på ejerforeningens areal og på de store græsarealer.  
 
Fugleliv er dejligt, men giver øget risiko for rede byggeri på balkonerne og andre uønskede steder. 
Hver enkelt ejer må sørge for at undgå rede byggeri på balkoner. Skræmmeforanstaltninger som 
raslende papir eller folie kan genere naboerne, og bør ikke anvendes. En del har valgt at opsætte 
ugle attrapper, med nogen men ikke fuldkommen effekt. De er tilsyneladende ikke skræmmende 
nok.  
 
Viceværten sørger for, at fuglene ikke bygger rede på de flade tage, og det har indtil nu været ef-
fektivt. Ligeledes er det vigtigt at undlade fodring af fugle, da det giver risiko for skadedyr og til-
trækker flere specielt måger til vores område med deraf følgende gener på vore altaner. 
 
Vi har ikke kendskab til observationer af mus og skadedyr i det forgange år. Der er i alle blokke sat 
gitter ind i de små udluftnings kanaler nederst i murværket både på gade- og havesiden for at und-
gå adgang af skadedyr den vej, men desværre garanterer det ikke, at mus ikke kan komme inden-
for. Bestyrelsens bedste råd er fortsat at bruge klapfælder, såfremt man skulle være uheldig at få 
disse ”uindbudte gæster”. 
 
Bestyrelsen vil fortsat gerne orienteres, hvis der observeres skadedyr i bygningerne.  
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Gavl facade elementer: 
Som rapporteret sidste år, havde vi efter 1 års gennemgang nogle udeståender med Moestrup 
Alufacader omkring støjgener fra facadeelementerne i primært opgang 3 og mulig manglende lyd-
isolering ved opgang 7. Støjmålingerne viste, at lydisoleringerne ved opgang 7 overholdt alle byg-
ningsmæssige krav. Lydmålinger ved opgang 3 tog tid at få gennemført, men konklusionen var at 
støjen var klart uacceptabel. Herefter foretog Moestrup et eftersyn og fandt en monteringsskrue, 
der skulle have være fjernet. Efter en sætningsperiode kunne vi sammen med ejerne i de berørte 
lejligheder i opgang 3 berette, at effekten af dette indgreb var marginal, og at støjen stadig var 
uacceptabel. Siden har der været en enkelt vand indtrængen på 4. sal i opgang 1. Bestyrelsen er 
opmærksom på henvendelser om støj i mindre omfang i enkelte andre opgange og ende lejlighe-
der, noget som også indgår og tages alvorligt. 
 
Her stod sagen et stykke tid med diverse skriverier og henvendelser, da vi pludselig i oktober 2019 
erfarede, at Moestrup var i konkursbehandling, hvilket forklarede en del om den manglende kon-
takt. 
 
Vi har herefter engageret med advokat Trine Bøgelund-Kjær fra Winsløv og rådgiver Cristina Jæ-
gerup, som også fulgte byggesagen. Vi har i konkursboet gjort krav på restgarantisummen (10% af 
den samlede byggeudgift) samt gjort opmærksom på, at en afklaring med andet firma kan medføre 
større krav. Herefter har vi kontaktet ET-Alu. De har besigtiget facadeelementet ved bygning 3 og 
1 den 4 februar. Deres vurdering er, at det er den rigtige tekniske løsning der er valgt, men at der i 
den besigtigede konstruktion ved opgang 3 er en række ’montørerfaringsfejl’ som kan og skal ret-
tes op.  
 
ET Alu vil efter aftale foretage de anbefalede korrektioner på opgang 3 i det tidlige forår. Afhængig 
af resultatet vil andre opgange herefter blive efterset afhængig af karakteren af støjproblemer. Be-
styrelsen har fået et godt input via rundspørget i februar 2020, tak for det. Desuden skal fugerne 
løbende gås efter da den megen regn og deraf følgende fugt i murværket kan medføre ’fugeslip’ i 
toppen og risiko for vand indtrængen. 
 

Vedligehold, forbedring samt diverse 
 

Indbrud 
Efter en stille periode har vi oplevet et par relativt voldsomme indbrud i det sene forår 2019 i op-
gang 7 og nytårsaften i opgang 8 på 4.sal, hvor begge lejligheder havde indbrud gennem hoveddø-
ren. Desuden har der i efteråret været et indbrud gennem et køkkenvindue i stueetagen. Hovedø-
rene var i to tilfælde gennembrudt ved hovedlåsen, som var af den oprindeligt monterede type, 
mens det sidste tilfælde foregik på hængselsiden da der var monteret dobbelt sikkerhedslås.  
Det er en ubehagelig oplevelse at komme hjem til. Mange har observeret en drone, der fløj om-
kring bygningen. Efter gennemgang og samtaler er teorien, at forbryderne har sneget sig ind gen-
nem en åben garageport på det rigtige tidspunkt og har afventet en gunstig situation.  
Det er derfor som altid vigtigt, at alle har øjne og øre åbne, og er opmærksomme på at ind-
gangsdøre og porte lukker efter passage, og har øje for mistænkelige droner og biler i om-
rådet. 
 
For at det elektroniske nøgle system fungerer optimalt, skal bortkomne kort og brikker 
straks anmeldes til viceværten. Samtlige nøglebrikker er registreret hos vicevært Jørgen Flink, 
der også via computeren kan neutralisere evt. bortkomne nøglekort og brikker. Det er med til at 
sikre, at kun personer med ærinde i opgangene får adgang. 
 
Der er indhentet tilbud på montering af sikkerhedsdør i stål. En sådan kan leveres monteret for ca. 
22.500 kr. for de, der måtte ønske det. Henvendelse til viceværten. 
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Forsikring:  
Vi er i denne forsikringsperiode forsikret med bygningsdelen hos Købstædernes Forsikring med en 
god og bred dækning, der også inkluderer badebroen med 50% af udgifterne efter skader. Desu-
den er der tilkøbt forsikring mod ”Udvidet Vandskade” dog med selvrisiko på 7500 kr. 
Øvrige forsikringselementer er stationære, d.v.s. forsikring af glas sker fortsat gennem Dansk Glas-
forsikring, bestyrelsesansvarsforsikring er gennem HDI Danmark, og arbejdsskadeforsikring fort-
sætter via Alm. Brand. 
 
I bestyrelsen holder vi nøje øge med antal og omfang af forsikringsskader, idet begge har effekt på 
fremtidig forsikringspræmie samt lyst til at forsikre. Dette kan medføre, at vi i nogle tilfælde vælger 
at udbedre skader på foreningens regning, hvis udbedringen kun er marginalt dyrere eller samme 
pris som den selvrisiko, vi alligevel ville skulle betale.  
 
Vi kan alle gøre noget for at begrænse risikoen for skader. Undlad at hælde fedt i køkkenvaskene, 
da det giver risiko for stop i kloakrør, og overløb via vaske med risiko for vandskade. Pas på med 
at sætte selv små genstande direkte op ad ruderne, da det kan medføre termosprængninger. Sørg 
for grundig udluftning af lejligheden mindst en gang daglig, men sørg også for at de ikke regner ind 
på gulve og overgange. 
. 

YouSee 
Mange var i november, december og tidligt januar generet af hyppige og langvarige nedbrud hos 
YouSee. Bestyrelsen var i kontakt med YouSee, men da vi ikke har en foreningsaftale, er det op til 
hver enkelt at klage i gentagelsestilfælde. Den gode nyhed er dog, at YouSee tilsyneladende iden-
tificerede den vedholdende fejl i midten af januar 2020 i en tilslutningsbrønd, og at vi dermed for-
håbentlig er tilbage til en slags normaltilstand. 
 

Badebroen 
Vores badebro trænger til renovering. Der foreligger tilbud svarende til ca. 50.000 kr. til hver ejer-
lejlighedsforening (Tuborg Kanal og Tuborg Sundpark) . Bestyrelsen har budgetteret renoveringen 
i 2020 med igangsættelse i maj måned. Det er en udgift, vi er forpligtet til. 
 
Der har været en del uro omkring støjende og urolig adfærd på broen fra uønskede gæster i som-
mermånederne. Det har affødt et ønske fra nogen om at få monteret en låge ekstra på selve bro-
en. Der er dog tvivl dels om lågen vil være lovlig henholdsvis effektiv, dels om der er flertal blandt 
beboerne for sådan en løsning. Der er derfor indhentet separat tilbud på eftermontering af en låge i 
et diskret design. Tilbuddet er på ca. 12.500 kr. pr forening og igangsættes først, når og hvis usik-
kerheden kan afklares. 
 

Rengøring 
Firmaet Sublimt tager sig af trappevask, støvsugning, rengøring af elevatorer og aftørring af pane-
ler mv. i opgangene. De foretager selv jævnligt uanmeldt kvalitets kontrol, og er lydhøre ved kritik.  
Hver mandag bliver der gjort rent fra kælder til stueetage, og hver torsdag bliver der gjort rent i he-
le opgangen. I løbet af vinteren er der gjort ekstra rent på de nederste trappeløb efter behov. 
 
Vinduespudsningen af fællesarealer står firmaet Dax polering for til bestyrelsens tilfredshed. Fir-
maet har også foretaget indvendig pudsning af elevatorskaktene i efteråret 2019. Olien fra hydrau-
likken kan ikke renses fuldstændigt af, og derfor vil der desværre være striber på glasset selv efter 
grundig rengøring. 
 
Samtlige afløb fra faldstammerne er, som vanligt, spulet af kloakfirmaet Lyngholm i slutningen af 
december måned 2019.  
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Energimærkning: 
Ejendommen fik energimærke C i 2017, og det gælder frem til 2027. 
Henning Dulong Andreassen holder løbende øje med ejendommens energiforbrug, og udformer i 
december hvert år energirapport med søjlediagrammer, der lægges på Foreningens hjemmeside. 
Den omhyggelige overvågning har den store fordel, at Henning Dulong Andreasen ved uregel-
mæssigheder straks reagerer og får løst evt. problemer, og vi undgår store unødvendige regnin-
ger. 

 
Vedligeholdelse og forbedringer udført i 2019: 
 Cykel- og kælder oprydning blev foretaget i april 2019 og vil blive gentaget i år. 

 Lysstofrør i parkeringskældre er udskiftet løbende til LED rør, som dels har givet et kraftigere 
lys, der tænder hurtigere; dels en reduktion i elforbruget.  

 Stigen ved badebroen er udskiftet og en plan for renovering af broen aftalt med Tuborg Kanal. 

 Der er opsat mere diskrete skilte, der samtidig viser vej til Øresund uden om bygningerne, for 
at nedbringe de mange tværpassager gennem haveanlægget. 

 Istandsættelse af haveanlæg 

 Hjertestarter: Vi fortsætter med at søge hos Tryg fonden, men har hidtil fået afslag. Der er i øv-
rigt opsat mange hjertestartere i området Tuborg Nord. Den nærmeste er på Tuborg Havnevej 
ved Sampension og inde i bygningen hos Novo Nordisk Fonden.  

 

Vedligeholdelsesarbejder og forbedringer i 2020: 
 Istandsættelse af badebroen.  

 Afslutning på udbedringer vedrørende Gavl facade elementerne 

 Færdiggørelse af skilterenoveringen 

 Cykel og kælderoprydning i april-maj 2020. 

 Hoveddøre skal istandsættes og males 

 Haveanlægget vedligeholdes og planteudskiftninger færdiggøres 

 Firkantet plads istandsættes om muligt og inddrages derved bedre i anlægget 

 Opfølgning på el besparelser 

 Vi fortsætter med at søge om opsætning af hjertestarter 

 Forberedelse til malingsarbejder i 2021. 
 

Vedligeholdelsesplan:  
Denne kan findes på Foreningens hjemmeside hos Newsec Datea og følges samt opdateres. 
 

El-biler 
Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for opsætning af ladere til el-biler. Retningslinjerne er in-
kluderet i beretningens tillæg med praktiske oplysninger. 
 

Rapport vedrørende Grundejerforeningen 
Tuborg Sundpark, Tuborg Kanal og erhvervene i området Tuborg Nord er medlemmer af Grund-
ejerforening Tuborg Nord. Bestyrelsen har i alt 5 medlemmer, hvoraf erhvervene har de 3, og de to 
ejerforeninger hver 1. 
Henning Dulong Andreasen er uændret Ejerforeningens repræsentant i bestyrelsen og Finn Birke-
gaard er suppleant. Keld Bøg fra ejerforeningen Tuborg Kanal er formand.  

 Pumpestationen: Det dårlige vejr i 2019 har forsinket etableringen af det grønne tag, men 
arbejdet er blevet gennemført henover vinteren. Novafos, der administrerer og anvender 
pumpestationen, har sørget for fjernelse af ovenlysvinduer og ny bund på toppen af to tage, 
og afventer nu foråret før det grønne lag rulles ud. Døre og vinduer er malet, og ny beplant-
ning mod Tuborg Sundpark er tilføjet. Efeu langs murene har ikke været en succes mod 
vest og nord.  
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 Vinterberedskab: Vinteren har igen været mild, og det har reduceret saltbelastningen til 
gavn for belægninger og trappeopgange.  

 Gartnerarbejde: Der er ændret beplantning omkring Novo Holding bygningen, og det har gi-
vet en mere harmonisk forløb. Forrige års udskiftninger i 17 plantekasser har vi kunnet glæ-
de os over i 2019.  

 Mindesmærker langs Tuborglinien:  
Det lykkedes i foråret at fremskaffe de nødvendige midler til renovering af mindesmærket 
over søfolk for udskibning af jøder til Sverige under 2. verdenskrig. Mindesmærket fremstår 
nu med renoveret puds og hele tegl på toppen af muren, et nyt hegn omkring stenen og 
mindepladen samt hvidmalet bagside mod bebyggelsen. Det ser flot ud og har pyntet. Tak til 
specielt Dorte Schiødt og Henning Dulong Andreasen samt Kjeld Bøg for indsatsen samt ik-
ke mindst tak til vore sponsorer, der også tæller en del privatpersoner. 

 Kystsikring: Der er ikke sket meget i sagen siden sidste GF. Der arbejdes derfor fortsat på at 
skaffe en fordelingsnøgle mellem Gentofte Kommune, Novafos og Grundejerforening Tu-
borg Nord vedr. økonomien i forbindelse med nødvendige renoveringsarbejder og kystsik-
ring langs Tuborg Linien. Entreprenørfirmaet Aarsleff, der udførte arbejdet omkring omlæg-
ningen af rørledningen fra Pumpestationen, og dermed har godt kendskab til forholdene, har 
på vegne af Grundejerforeningen, udformet et projektforslag. Det har desværre ikke forelø-
bigt fremmet samtalen om en løsning. 

 Belysning: Der holdes skarpt øje med belysningen i området, men det er en sej og kræven-
de kamp. Mange af lamperne langs vejene er efterhånden vanskelige at reparere, og Gen-
tofte Kommune overvejer fortsat ændring af lyskilderne til LED. Kommunen finder, at det er 
dyrt og forholder sig endnu afventende. Gentofte Kommune udskiftede forrige år lamperne 
på Tuborg Linien. 

 Trafiksikkerhed: Det er ikke muligt at få ændret sikkerheden omkring de noget utrygge for-
hold i rundkørslen mellem Dessaus Boulevard og Philip Heymans Allé ved indkørslen til 
byggepladsen til Tuborg Syd (Strandeng). Heller ikke et forslag om en ekstra fodgænger-
overgang ved Waterfront alternativt Eksperimentarium har vundet genklang. 

 Bump og fartbegrænsning ved vippebroen på Tuborg Havnevej: Der er indført 20 km fartbe-
grænsning over vippebroen efter ansøgning hos politiet og Gentofte Kommune. Dette er 
nødvendigt af hensyn til holdbarheden af broen og udgifterne til vedligehold. Alle beboere 
og deres gæster opfordres til at overholde fartgrænsen, samt fastholde lav fart ved 
kørsel i Tuborg Sundpark. 

 

Om bestyrelsen 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for at have hjulpet mig godt igennem det første år 
som bestyrelsesformand og for en solid indsats med de mange små og store ting, vi har kastet os 
over. Der er en stor følelse af ansvar og stolthed ved vores område, som skinner af på arbejdet. 
Jeg er dog nødt til at fremhæve nogle præstationer. 
Henning Dulong Andreasen udfører et stort og nærmest utrætteligt stykke arbejde med de prakti-
ske ting inkl. kontakt til håndværkerne og energiovervågning (bl.a. med udskiftning til LED). Men 
specielt for 2019 identificerede Henning i årets løb en større regningsfejl hos OTIS for elevator 
vedligehold. Det har medført en kreditnota til ejerforeningen på kr. 58.000  samt lavere regninger i 
årene fremover.  
Henrik Hvidt har haft en hånd med i alt omkring haveanlægget og sørger for detaljerede tegninger 
til OK Nygaard, så de præcist ved, hvor der skal sættes ind. Henrik er også en god kilde med viden 
om arkitektur og arbejdsgange indenfor byggeri.  
Jeanineke Dahl Kristensen har udover engelsk oversættelser påtaget sig rollen som referent og 
sikrer sig både at vi får alle input ind, og får et referat ud vi er tilfredse med.  
Dorte Schiødt’s indsats sammen med Henning omkring Mindesmærkerne er allerede nævnt. Dorte 
stod også for årets sociale arrangement sammen med formanden. 
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Erik Sevaldsen er værdifuld med juridisk indsigt og med gode rolig og indsigtsfulde kommentarer i 
diskussionerne og er uvurderlig i den sag, vi nu står i med Moestrups konkurs. 
Vore to suppleanter har deltaget i møderne, og på hver deres måde bidraget til arbejdet i bestyrel-
sen, dog mest med input i diskussionerne og Henrik med ansøgninger til Tryg fonden. 
 
Niels Bondegaard Thomsen tager sig af hjemmesiden hos Newsec, men har også bidraget med 
værdifuld pragmatisk støtte i mange andre diskussioner, der har bragt os videre. Niels har besluttet 
sig for at trække sig fra bestyrelsen da han ikke i øjeblikket kan forene sit travle virke som læge 
med også at sidde i en travl ejerforeningsbestyrelse, og har derfor valgt at  trække sig efter 8 år i 
bestyrelsen. Du skal have tak for din indsats Niels. Den har været værdsat, og vi håber, at du må-
ske en dag igen er klar til at tage en tørn.  
 
Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at søge en erstatning for Niels ved denne Generalforsamling, 
men i stedet benytte lejligheden til at reducere antallet af faste medlemmer af bestyrelsen fra 7 til 
6. 
 
Endelig skal vi fremhæve Finn Birkegård, der troligt har været intern revisor for os og suppleant i 
Grundejerforening Tuborg Nord. Tak for din indsats. Der skal også lyde en tak til revisorsuppleant 
Torben Friis Larsen for hans indsats med regnskab og budget. 
 
Bestyrelsen inkl. suppleanter sammen med ægtefæller takker ejerforeningen for en dejlig middag 
og hyggeaften i restaurant Alto Palato i februar måned.  
 

På bestyrelsens vegne d. 23. april 2020  
Peter Christian Feldinger, formand 

 


