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AGENDA - ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Valg af dirigent og referent (til både ordinær og ekstraordinær GF) 

➤ Hanne Menné foreslås som dirigent 
➤ Lene Kraft Nielsen fra Newsec foreslås som referent 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne bestyrelsesår. 
3. Forelæggelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor til 

godkendelse. 
4. Forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 
5. Forslag: Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
6. Valg af formand for bestyrelsen. Punktet udgår, formanden ikke på valg i 2020. 
7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 
8. Valg af suppleanter for bestyrelsen. 
9. Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant.  
10.Fastsættelse af rykkergebyr vedr. fællesudgifter i overensstemmelse med § 

21.4. p.t. 284 kr. 
11.Eventuelt 

➤ Ansøgning om låge på badebroen 
➤ Fremsendt debatoplæg fra opg 2, st tv



2. BESTYRELSENS BERETNING
➤ Et travlt år for bestyrelsen 

➤ Gavlene 

➤ Fællesområder 

➤ Haveanlæg 

➤ Badebro 

➤ Firkanten mod kanalen 

➤ Parkering 

➤ Affaldsordning 

➤ Diverse 



GAVLENE
➤ Problemet 

➤ 8 nye gavl facade elementer indsat i 2018. 

➤ I 2 opgange er der spændingsstøj fra stuen og op til 2.sal. Problemer er koblet til 
perioder med større temperaturskift. 

➤ Samarbejdet med Moestrup og Konkursen i oktober 2019 

➤ Dialog med Moestrup hen over forår og sommer 2019 men meget lidt handling 

➤ Bestyrelsen greb straks ind med krav om udbetaling af leverandørens garantisum 
og krav i boet ved konkursens annoncering.  

➤ Garantisummen er udbetalt i foråret 2020 - 288.340 DKK. Boet er helt tomt. 

➤  Nyt samarbejde med ET Alu er indledt og de har taget fat i Schücco for yderligere råd 
og vejledning. På trods af Corona epidemien et godt samarbejde i foråret og 
sommeren 2020 - men endnu ikke en endelig løsning.  

➤ Bestyrelsen er dedikeret til at finde en løsning sammen med ejerne og vores nye 
entreprenør på opgaven   



FÆLLESANLÆG - HAVEANLÆGGET
➤ Det fælles haveanlæg er blevet modent med stigende behov for pleje og 

tilbageskæring så udsigt kan sikres og planternes sundhed sikres 

➤ hårdt ramt af skiftende klima i perioden 2018-2020 

➤ mange udtørrede/udgåede buske og døende træer => nedklipning og 
nyplantning => øgede omkostninger 

➤ kræver vanding og sine steder gødning => stigende omkostninger 

➤ Hækkene foran blok 31 og 34 blev klippet ned i 2018 og er kommet godt 
tilbage. 

➤ Hækkene foran blok 32 og 33 skal nu også fornyes med nedklipning til 
omkring 60 cm. 215.000 kr afsat i budget 2020 

➤ samarbejdet med OK Nygaard er godt og vi benytter fortsat John Nørgaard 
som rådgiver. 

➤ Måske voksende trafik gennem vores haveanlæg. Der kigges på ny skiltning.



BADEBROEN
➤ Broen er i foråret 2020 istandsat i samarbejde med Tuborg Kanal (medejer) 

➤ budget afsat for 2020 til formålet (inkluderer også mulighed for låge) 

➤ 2020 

➤ sommeren 2020 har på grund af Corona epidemien givet øget tryk på 
brugen af broen fra udefra kommende gæster. 

➤ aftale med tilkaldevagt blev startet i juli 2020. en del aktive ejere har 
bidraget til at bortvise u-inviterede brugere 

➤ Vi har oplevet hærværk mod lågen og graffiti 

➤ Kystdirektoratet har været kontaktet vedrørende mulighed for ekstra 
låge. Ikke positiv udtalelse, men mulighed for at søge.  

➤ Endelig ansøgning om låge vil blive fremsendt hvis der er opbakning. 
Ingen garanti for succes.



FIRKANTEN
➤ Utilfredsstillende forslag og øgede omkostninger på 

haveanlægget gjorde at firkant planerne blev stoppet i 2019 

➤ 2020 

➤ Corona epidemien og det gode vejr i juni og august har 
trukket ekstra unge besøgende til badning i kanalen og leg på 
pladsen 

➤ Der har været et enkelt uheld med en nedfalden kantsten. 
Udbedret 

➤ Der er afsat 100.000 kr i budget 2020 til etablering af 
opholdshæmmende foranstaltninger og forskønnelse.



PARKERING
➤ Voksende problemer med parkering langs Tuborg Havn på Tuborg 

Sundpark siden og i begge vejsider 

➤ Enkelte begivenheder med besøgende, der parkerer på de 
private pladser og ikke kan vises væk 

➤ Grundejerforeningen er ejer og administrator af området mod 
havnen 

➤ Der ligger nu et forslag til begrænsning af parkering som skal 
til høring og godkendelse i Gentofte Kommune og hos Politiet 

➤ Tanken er at pladsen på øen kun er til af- og pålæsning, max 
30 minutters parkering. Der indføres P-vagt. 

➤ Vi kan senere tilslutte os ordningen hvis behovet opstår.



AFFALDSORDNING
➤ I foråret 2019 indførtes kildesortering af affaldet i Tuborg 

Sundpark på krav fra Gentofte Kommune 

➤ Det virker overordnet set godt 

➤ Problemer med ikke ønsket affald i specielt pap og plast 
adresseres løbende. Husk at læse og følge vejledningerne. 

➤ Restaffald SKAL pakkes ind før det smides i skakten.  

➤ Stort affald skal køres væk på eget initiativ 

➤ Besparelsen for ejerforeningen udgør 100-125.000 på årsbasis! 
Det er værd at gøre en indsats. 

➤ Sortering af biologisk affald kan være på vej!



DIVERSE
➤ Ladestik til el-biler 

➤ Hurtig lader er desværre ikke en mulighed 

➤ Forbindelse skal føres til egen el-måler. Henning Andreasen 
tilretteviser leverandør omkring linjeføring og montering 

➤ Bestyrelsen følger nye regler og de muligheder som løbende 
udvikles fra myndighederne. 

➤ El lader vejledning og andre vejledninger vil fremover være at 
finde på vores nye website: www.tuborgsundpark.dk  

➤ Hjertestarter søges fortsat hvergang det er muligt. 

➤ Bestyrelsens indsats

http://www.tuborgsundpark.dk




3. ÅRSREGNSKAB 2019
➤ Vedligeholdelse og istandsættelse håndteres løbende når behov opstår og i 

overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen  

➤ Der har været besparelser på elevatorer, men ogå jævnt over en del andre poster 
vedrørende vedligeholdelse hvor behovet ikke var tilstede eller aktiviteten er udskudt. 
Vedligehold kom således ind 271.176 kr under det budgetterede beløb. 

➤ Der er skiftet til LED rør i P kældrene, bedre lys, færre skift og lavere udgift 

➤ Besparelser på affaldshåndtering - 54.787 kr retur 

➤ Øgede udgifter på haveanlægget 

➤ Der er hensat 100.000 kr til en undersøgelse og udbedring af evt fejl i gavl elementerne 
- en udgift der var kendt ved årsafslutningen. 

➤ For første gang negative renter på indestående 

➤ Resultat viser et overskud på 866.882 kr der overføres til reserven (budget 533.500 kr)  

➤ En reserve vi kommer til at gnave af i 2021 - 2023 når bygningerne skal rutinemæssigt 
males.



4. DRIFTSBUDGET 2020
➤ Ekstra ordinære udgifter i 2020 

Nedskæring af hæk (blok 32 og 33)      215.000 (udskydes formodentlig til foråret 2021)
Opdatering af firkant mod kanal            100.000 (blomsterkasser og forhindringer)
Renovering af Badebro og evt låge         62.500 (50% af samlet udgift)
Maling af hoveddøre                               78.500  (efter vedligeholdelsesplan og udskudt fra 2019)
Reserve til gavle                                     75.000
Istandsættelse af lysninger                     50.000

  

➤ Et budget der er 77.000 kr højere end budgettet for 2019. Forventet 
overskud er 491.000 kr.  

➤ Udsigten for 2021 

➤ Maling og fugeskift omkring vinduer blok 31 og 32 i overensstemmelse 
med vores plan for vedligeholdelse. Blok 33 og 34 følger i 2022/23. 

➤ Tilbud indhentes og erfaring med bygningerne vægtes.  

➤ Maling og oliering i resterende opgange igangsættes efter behov 

➤ Måske indførsel af runderingsvagt omkring Tuborg Sundpark 



5. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN
➤ Der er ikke fremkommet forslag

6. VALG AF FORMAND TIL BESTYRELSEN
➤ Formanden er ikke på valg i 2020



7. VALG AF ANDRE BESTYRELSESMEDLEMMER

➤ Valg for perioden 2020 - 2022 

➤ Henning Dulong Andreasen er på valg og er villig til genvalg. 

➤ Henrik Hvidt er på valg og er villig til genvalg. 

➤ Jeanineke Dahl Kristensen er på valg og er villig til genvalg. 

➤ Niels O Bondegaard Thomsen er på valg og ønsker ikke at genopstille.

Bestyrelsen ønsker at reducere antallet af valgte 
bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6 og indstiller derfor ikke en ny 

kandidat til erstatning for Niels B Thomsen.



8. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
➤ Suppleanter vælges for et år af gangen 

➤ Henrik Nygaard Hansen er villig til genvalg 
➤ Thure Krarup er villig til genvalg



9. VALG AF INTERN REVISOR OG REVISORSUPPLEANT

➤ Finn Birkegaard genopstiller som intern revisor.  

➤ Torben Friis Larsen genopstiller ikke som intern revisor suppleant. 

➤ Susanne Black-Petersen er villig til valg

10. FASTSÆTTELSE AF RYKKERGEBYR VEDR. FÆLLESUDGIFTER I 
OVERENSSTEMMELSE MED § 21.4. P.T. 284 KR. 



11. EVENTUELT
➤ vejledende afstemning vedrørende ansøgning om låge på 

badebro.  

➤ Debatoplæg ved Søren Bo Husum og vejledende afstemning.  

➤ etablering af runderingsvagt med primært henblik på at 
holde uønskede gæster i sommerperioden fra at benytte 
firkant, havnearealer og privat badebro til svømning, støj og 
fest arrangementer. 

➤ etablering af klare regler og hjemmel - om nødvendigt med 
juridisk bistand - for vagten og ejere til at gribe ind





EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
➤ Valg af dirigent og referent 

➤ Bestyrelsen foreslår Hanne Menné og Lene Kraft Nielsen 
➤ Forslag vedr etablering af døråbning i bærende konstruktion og 

branddør mellem lejlighederne i opg 1, 2 sal th og tv (Jan Erlund) 
➤ Bestyrelsen har modtaget nødvendigt dokumentationsmateriale vedr 

projektet i opg. 1 der nu kun mangler GF godkendelse for at kunne 
fortsætte.  

➤ Forslag vedr frasalg af ca 20 m2 fra lejligheden opg 12, 1 th og 
overførsel til opg 12, 1 sal tv. Desuden etableres ny døråbning således 
at en ny større lejlighed tv etableres sammen med en tilsvarende 
mindre lejlighed th. (Mark Zweig) 
➤ Bestyrelsen har modtaget koncepttegninger vedrørende projektet i 

opg 12, der efterfølgende skal godkendes i Gentofte Kommune. 



BESTYRELSENS OG EJERFORENINGENS FORBEHOLD
➤ De to projekter skal godkendes efter almindelig lov og regler i 

samarbejde med Gentofte Kommune Plan og Byg og med særligt 
hensyn til bygningernes fremtidige sikkerhed og stabilitet. 
Bestyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for projekterne. 

➤ Ejerne skal gennem grundigt samarbejde med Gentofte Kommune 
Plan og Byg sikre sig alle godkendelser, følge vejledninger og 
henstillinger og verificere bygningernes sikkerhed. 

➤ Alle udgifter afholdes af ejerne selv og de skal gennem ‘all risk’ 
forsikring sikre at evt men ikke forventede skader på bygningerne 
kan udbedres sikkert. 

➤ Ejerne af lejlighederne i opg 12, 1 th og tv skal sammen med 
Gentofte Kommune Plan og Byg sikre etablering af nødvendige brand 
og lyd hæmmende foranstaltninger mellem de to nye lejligheder.


