
Tillæg med praktiske oplysninger til bestyrelsens beretning i forbindelse med den 

ordinære generalforsamling i Ejerforeningen Tuborg Sundpark d. 23. april 2020: 

 

Administrator: 
Ursula Bresemann, Newsec:  
Mail: urb@newsec.dk 

Controller: 
Finn Leth, Newsec. 
 

 

Ejerforeningens hjemmeside hos Newsec:   

https://www.newsec.dk/  gå derefter via log-in til ’forenings hjemmeside’.  

Man benytter den mail adresse man er tilmeldt på hos Newsec og en adgangskode. Har man glemt sin 

adgangskode beder man blot om en ny ved at trykke på *glemt password’. Den tilsendte nye adgangskode 

kan ved første log ind ændres til en personlig kode. 

Her kan man finde husorden, vedtægter, vedligeholdelsesplan, håndværkerliste, oplysninger om 

bestyrelsen, generalforsamlingsreferater, nyhedsbreve, energirapport og godkendte regnskaber.  

Korrespondance mellem ejere, administrator og ejerforening:  

Husk at ændringer i mail adresse, ønske om at komme på mail-listen eller om fremover at få brevpost eller 

e-boks skal sendes til administrator Ursula Bresemann på adressen urb@newsec.dk. 

Henvendelser til bestyrelsen foregår indtil videre ved kontakt via Ursula Bresemann. Henvendelser omkring 

bygningens daglige drift, rengøring, belysning etc. skal dog sendes til viceværten (se nedenfor) 

Bestyrelsen udsender regelmæssigt et nyhedsbrev til ejerforeningens medlemmer. 

 

Vicevært 

Den daglige drift og løsninger af både små og store tekniske problemer og udfordringer afhænger i høj grad 

af vicevært Jørgen Flink, der samarbejder tæt med bestyrelsesmedlem Henning Dulong Andreasen.  

Jørgen Flink har telefontid mandag, onsdag og fredag fra kl.7-11. Han er ikke fast på ejendommen, men har 

kontor i blok 31, og postkasse i blok 31 i nedkørslen til P-kælderen. Jørgen træffes bedst på mobiltelefonen: 

40 81 07 50; Mail adresse til viceværten: tuborgsundpark@gmail.com.  

Hvis man ikke umiddelbart får kontakt via mobilen kan der lægges besked på telefonsvareren. Jørgen 

aflytter hyppigt, og ringer retur. Viceværten kan ikke altid svare mobilen umiddelbart, da den ikke fungerer 

i kældrene. 

Vigtigt: Problemer med Ejendommens installationer skal umiddelbart meldes til vicevært Jørgen 

Flink, der ofte selv kan klare problemet og ellers tilkalder den relevante reparatør. Ejerne kan og 

skal ikke selv tilkalde reparatør til ejendommens fælles installationer. Ligeledes er det også 

kun viceværten, der må stille på fælles installationer. 

Jørgen Flink refererer direkte til bestyrelsen, og udfører ikke reparationer indendørs i de enkelte 

lejligheder 
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Elektronisk nøglesystem: 

Bestilling af nye nøglekort, anmeldelse af bortkomne eller stjålne nøglekort sker via vicevært Jørgen Flink 

pr. mail: tuborgsundpark@gmail.com  

Det er kun ejeren selv, der kan bestille eller afmelde nøglekort. Det er vigtigt for sikkerheden i 

ejendommen, at alle nøglekort er korrekt registreret.  

Reparationer: 

Reparationer, der tænkes betalt af Ejerforeningen skal anmeldes til Jørgen Flink via mail eller pr. telefon, og 

ejere skal ikke selv tilkalde håndværker.  

Der foreligger en liste på opslagstavlerne og på hjemmesiden hos Newsec over de håndværkere, som 

bestyrelsen kan anbefale. De har kendskab til Ejendommen og kan altid oplyse om en given reparation vil 

blive betalt af Ejerforeningen, eller om den foretages for egen regning. Bestyrelsen foretager løbende 

kvalitetskontrol af de tilknyttede håndværkere. 

Af sikkerhedsmæssige årsager må arbejde på taget kun udføres efter orientering af viceværten og kun af 

ejerforeningens egne håndværkere. 

 

Skader og Forsikring: 

Skader, der ønskes dækket af ejerforeningens forsikring skal anmeldes til forsikringen på et skema, der kan 

rekvireres hos administrator (se ovenfor). Desuden kontaktes Henning Dulong Andreasen for besigtigelse 

og koordinering med håndværkere omkring tilbud. 

Følgende oplysninger til brug for anmeldelse af skade bedes anført: 

 Skadedato 
 Skadeadresse 
 Skadesårsag/omfang/beskrivelse. 
 Kontaktperson for besigtigelse. 
 Billeder 
 Overslag på udbedring, hvis dette haves – ellers meget gerne anslået. 
 
NB! Arbejdet kan først sættes i gang, når der er tilbagemelding fra forsikringsselskabet om dækning. Hvis 

arbejdet iværksættes inden klarmelding, må det kun ske efter aftale med administrator for at sikre at 

forsikringen vil dække trods dette. 

Forholdsregler ved forskellige skadetyper: 

Vandskade:  

 Luk/stop vandet 

 Start affugtning/skadeservice 

 Anmeld skaden 

Rørskade: 

 Vandskade? Hvis ja, se under Vandskade 

 Angiv, om det er skjult eller fritliggende rør? 
 

Indbrud: 

 Anmeld til politiet – også ved forsøg på indbrud. 
Anmeld til forsikringen, dokumentation for politianmeldelse vedlægges med journalnummer. 
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Ved uopsættelige skader, uden for viceværtens træffetider kontaktes Willis skadeansvarlige Suzanne Friis 
(tlf. 88 13 96 12) eller Bethina Hey (tlf: 88 13 96 24). 
Der er åbent fra 8.30-16.30 mandag til torsdag, fredag kl. 9.00-16.00. 
 
Uden for Willis Forsikringsmæglers åbningstid kontaktes SSG skadeservice på tlf. 70 15 38 00. Oplys: 

 Problem 

 Sted 

 Ansvarlig for anmeldelsen 

 Forsikringsselskab: Købstædernes Forsikring. 

 SSG Skadeservice kan altid ved voldsomme akutte skader, fx ved vandskade  

 Vicevært Jørgen Flink skal altid orienteres om skaden på mail:  tuborgsundpark@gmail.com 

 Desuden skal administrator snarest orienteres pr. mail. Administrator orienterer forsikringsmægler 
Camilla Kiss Bache,  

 

Skader indendørs i lejlighederne og på indbo dækkes af ejerens egen forsikring: Herunder hører også 

glaskeramiske kogeplader og sanitet, da indvendig vedligeholdelse i henhold til Ejerforeningens vedtægter 

§ 22.1 påhviler den enkelte ejer. Privat opsatte glaslæskærme på balkoner og terrasser i gavllejligheder 

betragtes som indbo, og skal også forsikres gennem ejers eget forsikringsselskab. 

 

Diverse vedligehold  

Vedligeholdelse af håndlister og dørkarme: 

Behandlingen af træværket påhviler den enkelte ejer, og ifølge ejendommens vedtægter skal det foregå en 

gang om året. Olien til behandlingen udleveres gratis af vicevært Jørgen Flink. 

Ejere, der ønsker hjælp til arbejdet, kan personligt og for egen regning henvende sig med ønske om dato til: 

Malerfirmaet Mølmann, tlf: 20 20 12 44, der har følgende tilbud for slibning og oliering: 

 Lille lejlighed, 5 døre og to altaner: kr. 2.915 pr. lejlighed inkl. moms 

 Stor lejlighed, 5 døre og to altaner: kr. 3.577 pr. lejlighed inkl. moms 

 Ekstra oliering samme år: 

 Lille lejlighed, 5 døre og to altaner: kr. 1.192 pr. lejlighed inkl. moms 

 Stor lejlighed, 5 døre og to altaner: kr. 1.590 pr. lejlighed inkl. moms 

Der kan muligvis og afhængig af årets regler herfor benyttes håndværkerfradrag. 

Trædæk på balkongulve:  

Husk! De skal fremstå sølvgrå og må kun rengøres fx med vand og brun sæbe, men ikke behandles med 

olie, lak eller maling. Undgå at vand og sæbe render ned ad bygningsfacaden og underboens vinduer. 

Trædæk på stuelejlighedernes terrasser skal i henhold til tilføjelsen til § 22.09 overholde samme regler. 

Ejerforeningens rengøringsfirma Sublimt har fremsat følgende tilbud:  

Støvsugning af trædæk samt under disse hvor det er muligt. Grundig afvaskning med miljøsæber. Afrens af 
afløb hvor det er muligt. Afrens af terrasser brystninger, samt aftørring af stålværk for tillægspris. 
Terrasseeffekter bedes så vidt muligt flyttet forud for rengøringsfolkenes ankomst. 
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Ovenstående kan bestilles hos rengøringsselskabet Sublimt på telefon 23 24 51 57 eller pr mail 

jhr@sublimt.dk´ 

 Vederlag for lille terrasse pr. lejlighed: 1.606,00 kr. ekskl. moms  

 Vederlag for mellemstor terrasse pr. lejlighed: 2.366,00 kr. ekskl. moms  

 Vederlag for stor terrasse pr. lejlighed: 2.766,00 kr. ekskl. moms 

Der kan muligvis og afhængig af årets regler herfor benyttes håndværkerfradrag. 

Vinduespudsning: 

Ejerforeningens rengøringsfirma Sublimt har fremsendt følgende tilbud:  

Stor lejlighed: Vinduespolering på to sider, interne glas og optørring af kanter: kr. 1.180 inkl. moms. 

Ved ønske om samtidig pudsning af terrassebrystninger er tillægsprisen kr. 219 inkl. moms. Ved 

ønske om blot udvendig pudsning af vinduer kr. 788 inkl. moms. 

 Mellemstor lejlighed: Henholdsvis kr. 980 inkl. moms, kr. 189 inkl. moms og kr. 598 inkl. moms. 

 Lille lejlighed: Henholdsvis kr. 780 inkl. moms, kr. 129 inkl. moms og kr. 475 inkl. moms. 

Man kan for egen regning bestille vinduespudsning enten på telefon +4542544514 eller pr. mail: 

info@sublimt.dk. 

Der kan muligvis og afhængig af årets regler herfor benyttes håndværkerfradrag 

Omkring parkering og el-biler 

Parkering og parkeringskældre. 

I Tuborg Sundpark er hver lejlighed privilegeret med en nummereret parkeringsplads i parkeringskældrene. 

Da der kun er ½ P-plads pr. lejlighed på terræn er det vigtigt at man benytter sin plads i parkeringskælderen 

for at undgå parkeringsproblemer i området. Det er også vigtigt at undgå ’udlåning’ af pladser til f.eks. 

bådejere da det giver begrænsninger for ejerne og deres gæster. 

Green Mobility’s el udlejningsbiler må ikke parkeres/henstilles i længere tid på Ejerforeningens 

parkeringspladser. Hvis firmaet kontaktes fra Tuborg Sundpark, og bilen er afmeldt, bliver den snarest 

muligt afhentet. 

I henhold til brandvæsnets forskrifter må der ikke hensættes effekter som dæk, dunke med sprinkler etc. i 

parkeringskældrene.  

Cykler kan ved evt. pladsmangel i cykelstativerne sættes ud for egen parkeringsplads, men ikke ud for 

andre ejeres nummererede pladser. 

Kun viceværten må flytte rundt på og opsætte kajakbøjler. Kajakker skal opbevares i de ophængte 

kajakbøjler uden omkringliggende effekter.  
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El-biler: 

Ethvert medlem er berettiget til at etablere et lade-stik for opladning af medlemmets el-bil på den 
opmærkede p-plads tilhørende lejligheden. Ved ønske om opsætning af oplader til el-bil skal man henvende 
sig til bestyrelsen eller viceværten for opdaterede retningslinjer og godkendelse.  

Bestyrelsen kan betinge sin godkendelse af krav til kvalitet, placering af lade-stik, tilslutningsmåde, 
kabelføring og etablering af bi-måler mv. Hverken ejerforeningen eller bestyrelsen hæfter for, om de for 
sådanne installationer gældende regler er eller kan opfyldes. 

Medlemmet forestår og afholder samtlige omkostninger. Alt arbejde skal udføres af fagmæssigt korrekt og 
efter de til enhver tid gældende regler og normer på området. Alt autorisationskrævende arbejde skal 
udføres af autoriserede fagfolk. Lade-stik skal tilsluttes via kabeltræk henover loftet og til det det enkelte 
medlems el-måler placeret i tavlerum i kælder, således at elforbruget går på og afregnes på den enkelte 
ejers regning.  

Der er begrænset effekt til rådighed hvorfor følgende skal respekteres: 

Lade-stik kan etableres som: 

 240 volt kombi automat 16 A / HPFI 

 eller 400 volt 16 A kombi automat / HPFI 

 Der kan ikke etableres stik til hurtiglader. 

Medlemmet er ansvarlig for lade-stik og eventuelle skader som ladestanderen måtte forvolde, og er 
forpligtet til at skadesløs-holde ejerforeningen i enhver henseende. Såfremt medlemmet fraflytter 
ejerforeningen eller såfremt medlemmet af anden grund ikke længere anvender den etablerede 
ladestander, er medlemmet forpligtet til at reetablere for egen regning, medmindre anden aftale indgås 
med bestyrelsen. Tilsvarende gælder, såfremt parkeringspladsen med ladestander overdrages til andet 
medlem, og vedkommende nye ejer ikke ønsker at overtage ladestanderen med pligt til selv at reetablere – 
i givet fald skal reetablering ske i forbindelse med overdragelsen. 

Udlejning via Airbnb:  

Bestyrelsen henviser til den eksisterende vedtægt for Tuborg Sundpark §§ 20, 23.4 og 23.5, hvoraf det 

fremgår at man ikke må drive erhverv i lejlighederne. 

I en dom fra Landsretten til en ejerforening hedder det, at forbud mod udlejning i kortere tidsrum end 30 

dage anses for et sådant indgreb i den enkelte ejerlejlighedsejers rettigheder over ejerlejligheden, at det 

ikke gyldigt kan vedtages uden tiltrædelse fra samtlige ejere i ejerforeningen. (FM 017.143). 

Tuborg Syd: 

Man kan følge byggeriet ved at tilmelde sig på følgende adresse: Danica Pension info@danicaleads.net 
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Påmindelse til alle ejere: 

Kend Husordenen: Formålet med denne er at, alle i ejendommen, ejere såvel som lejere, skal trives bedst 

muligt i vores smukke omgivelser.  

Det er ejernes pligt at informere deres lejere om vedtægter, husorden og væsentlige forhold i 

ejendommen. Husorden og vedtægter på både dansk og engelsk ligger på hjemmesiden hos Newsec, og 

kan rekvireres hos administrator. Ejerne har ansvaret for at udlevere husorden og vedtægter til evt. lejere.  

Ligeledes er kommunens vejledning i affaldssortering til rådighed på hjemmesiden på både dansk og 

engelsk. 

Klager over lejere vil blive sendt til udlejer i forventning om at denne løser problemerne. Det er også ejers 

pligt at aftale med lejer vedr. tilkald af håndværkere. Det er ejerne, der via viceværten, skal tilkalde 

håndværkere, hvis reparationen ønskes betalt af ejerforeningen. 

Opgangene og trappeafsatserne: Disse er flugtveje i tilfælde af brand og skal holdes rydelige. Det vil sige 

der bør ikke andet end kortvarigt være hensat sko, støvler barnevogne mv. Der bør heller ikke være måtter 

foran indgangsdørene, da det giver øget arbejde for rengøringen.  

Vægge på balkoner: I henhold til Ejerforeningens vedtægter må man ikke bearbejde udvendigt murværk, 

heller ikke på balkonerne. Det betyder, at der ikke må opsættes effekter på murene, herunder lamper, 

relieffer mv. 

Ejendommens tekniske installationer: Kun viceværten og ejerforeningens håndværkere må og kan 

reparere og stille på disse. Bestyrelsen oplever med jævne mellemrum, at der er pillet ved 

styringsmekanismer, hvilket afsløres af de energimålinger der foretages en gang om måneden. Der er 

årsager til disse indstillinger, og ejere, der ønsker justeringer, bedes henvende sig til bestyrelsen.  

Elevatorfirmaet OTIS: Hvis man sidder fast i elevatoren må og skal man benytte kontakten til Otis, der har 

telefonovervågning af elevatorerne hele døgnet. Tilkald til alt andet, også manglende funktion af 

elevatoren skal meldes til viceværten. Ofte er der tale om et lille problem f.eks. et blad ved 

lukkemekanismen, der let ordnes af Jørgen Flink. 

Husk at se på opslagstavlerne ved siden af postkasserne, da de fortsat er hurtigste kommunikationsform 

for viceværten og bestyrelsen.  

Filtre i blandingsbatterier i brusekabinerne: Når vandet løber langsomt er det som regel fordi filteret er 

tilstoppet. Man kan selv rense det efter at have lukket for hovedhanen og afmonteret blandingsbatteriet 

eller man kan tilkalde VVS for egen regning. Filteret må ikke fjernes. Vandkvaliteten blev undersøgt af Force 

Technology efter generalforsamling i 2018. Det påviste ”grus” i filtrene er kalkudfældninger, hvilket ikke 

kan forhindres p.g.a. det kalkholdige vand i vores område. 

Problemer med gulvvarmen kan skyldes, at der skal skiftes batterier i rumfølerne. For at sikre udskiftning til 

den korrekte type batterier tilrådes det, at man tager et gammelt batteri med ved indkøb af nye. Hvis det 

ikke hjælper, må man tilkalde VVS firmaet Meyn & Lerche, der kender anlægget. 

Bestyrelsen E/F Tuborg Sundpark 


