
 

 

Nyhedsbrev for Ejerforeningen Tuborg Sundpark, oktober 2020 
 
Kære medlemmer  
 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu til generalforsamling 2021 
Vi kan allerede nu annoncere at vi regner med at kunne afholde forårets 
generalforsamling torsdag 22 april 2021. Vi er dog også til den tid afhængige af status 
på og restriktioner omkring Corona epidemien. Tid, sted og indkaldelse følger når tiden 
nærmer sig. Som det står i vedtægterne skal forslag til behandling på generalforsamling være 
bestyrelsen i hænde senest med udgangen af februar 2021.  
 
Opfølgning på Generalforsamlingen 5 september 2020  
Det lykkedes endelig at afholde vores generalforsamling vedrørende året 2019. Det sociale 
samvær efter mødet var savnet, så vi må håbe på bedre tider snart. Ellers forløb mødet fint 
med både gode nye tiltag og nogle der ikke helt lykkedes. Referat og beretning er udsendt 
men kan også, ligesom dette nyhedsbrev, findes på vores nye hjemmeside 
www.tuborgsundpark.dk.  
 
AV udstyr: Vi skal være bedre til at afprøve AV løsningerne så det sikres at vi kan have 
mikrofon og lyd forstærkning. Restauranten mente at have styr på det, men det mislykkedes 
på dagen. 
 
Beretningen, 2019 regnskabet og 2020 drift budget blev i år gennemgået som 
præsentation uden oplæsning, noget der blev hilst velkommen fra flere sider. Det kan 
formodentlig gøres endnu mere effektivt så det vil bestyrelsen øve sig på inden næste 
generalforsamling. 
 
Debat omkring forslag under eventuelt blev måske lidt for kort på grund af det tidspres vi lå 
under. Ligeledes blev oplæg og spørgsmål under den ekstraordinære generalforsamling 
vedrørende gennembrud mellem to eksisterende lejligheder lidt for kort til en grundig debat.  
 
Men ellers har der generelt været tilfredshed omkring afviklingen og den åbenhed der blev 
demonstreret. Det er vi glade for i bestyrelsen og arbejder videre med formatet. 
 
Opfordringer: 
Der blev fra en ejer indstillet at man kiggede på en fælles vinduespudser løsning for 
gavlene. Efter ombygning af vindueselementet i facaderne er det blevet vanskeligere for 
vinduespudserne og/eller ejerne at nå hele fladen på sikker vis. Det har været undersøgt 
tidligere og ved sidste forespørgsel var der ikke fuld tilslutning til at få en fælles ordning. Det er 
derfor bestyrelsens indstilling at interesserede ejere selv må stå for at finde en fælles 
vinduespudser ordning Vi har dog materialet med tidligere undersøgelse og tilbud, som gerne 
overdrages til en interesseret beboergruppe til videre arbejde.  
 
Vi skal opfordre interesserede til at gå sammen og kontakte bestyrelsen via 
bestyrelsen@tuborgsundpark.dk for at sikre en fælles løsning hvis det er ønsket. 
 
Sikring af kritiske reservedele til elevatorer for at undgå længere stop ved nedbrud. Der har 
indenfor de sidste par år været to meget forskellige nedbrud af henholdsvis et par dages og en 
uges varighed. Det giver ulemper primært for dårligt gående beboere. Der er uddraget lære fra 
begge nedbrud for at undgå gentagelse. For så vidt angår det længste nedbrud skyldtes det 
ekstrem varme i elevatortårnet, noget der efterfølgende er fundet en udluftningsløsning på, så 
det næppe sker igen. Det vil være meget dyrt at etablere et permanent reservedelslager hos 
OTIS og det er noget foreningen selv skal betale for. Det er bestyrelsens vurdering, at vi er 
bedst tjent med den nuværende service- og tilkaldeordning.  



 

 

 
Runderingsvagt i sommermånederne. Et forslag fra et medlem, om at undersøge 
vagtordning for at indskærpe ordensregler og til at føre opsyn med at den private ret til 
badebroen holdes i hævd, blev vedtaget med almindeligt flertal. Bestyrelsen har taget på sig at 
udarbejde et færdigt forslag med hjemmel til vagten samt udarbejde samarbejde og 
fordelingsnøgle med Grundejerforeningen og EF Tuborg Kanal. Dette forslag og udgifterne 
hertil skal så godkendes på forårets generalforsamling før ordningen eventuelt kan træde i 
kraft. 
 
Der var kun ringe opbakning til et forslag om etablering af en ekstra låge på selve 
badebroen, men trods alt opbakning til at søge om muligheden for etablering via Gentofte 
Kommune. En eventuel etablering vil således afhænge af dels godkendelse fra 
myndighederne, dels resultatet af en forårshøring blandt beboerne samt en egentlig 
afstemning på forårets generalforsamling.  
 
Andet igangværende 
 
Gavlene 
Vi har fortsat samarbejdet med ET Alu og Schücco omkring støj fra enkelte gavles 
alu/glasparti. Der er i august foretaget endnu et gennemtænkt forsøg på indgreb og de første 
tilbagemeldinger antyder en forbedring, men ikke en endelig løsning. Det er desværre 
sandsynligt at vi ikke kan foretage yderligere før til foråret 2021. På grund af udgiftsniveauet 
ønsker bestyrelsen ikke at gå videre med øvrige opgange før der er sikkerhed for, at der er 
fundet en løsning der virker. Det er beklageligt, men vi er afhængige af vejr og vind for at 
kunne vurdere om der er forbedringer. 
 
Haveanlægget 
Nyplantning af udgåede hækplanter og nyplantning hvor der er behov finder sted ultimo 
oktober/start november. Nedklipning af hække foran bygningerne 32 og 33 til 60-65 cm på 
indersiden mod lejlighederne er udskudt til marts 2021 på anbefaling fra OK Nygaard og vores 
konsulent.  
Der vil i resten af året og det tidlige forår blive gjort en indsats for at rydde noget op i ukrudt 
som har fået godt fat i sommeren 2020. 
 
Firkant mod kanalen 
Den har været et smertensbarn i en del år og der har ikke været en rigtig god løsning. I 
sommeren 2020 blev den flittigt brugt af unge badende i kanalen og af enkelte skatere. Det 
har fremmet behovet for en løsning. Bestyrelsen har sammen med rådgivere udviklet et 
projekt som vil blive forelagt på generalforsamlingen 22 april 2021, da omkostningen vil  
overskride det beløb der var afsat i budgettet.  
 
Projektet indebærer fjernelse af samtlige fliser, sikring af kantstenene og etablering af store 
plantekasser i korrugeret (rustet) stål omkring en centralplads, og gangsti i grus så det hænger 
sammen med gangstien langs kanalen mod hængebroen. Beplantningen tænkes at skulle 
have karakter af en strandeng med planter der kan tiltrække insekter og giver farve. Det vil 
passe fint ind i den øvrige haveplan for Tuborg Sundpark. Billedeksempel kan findes på vores 
hjemmeside under Nyhedsbreve. 
 
Ny hjemmeside til ejerforeningen 
Den nye hjemmeside er nu klar og vi skal opfordre til at man begynder at bruge den når der 
skal søges information. Den kan findes som www.tuborgsundpark.dk. Bestyrelsen tager med 
glæde mod gode råd og anbefalinger om hvordan den kan forbedres. og hvilke faste 
oplysninger der kunne være brug for. Tak til Lars Maagaard for indsatsen og hjælpen med at 
etablere hjemmesiden. 



 

 

 
Tjek også linket til Facebook gruppen Tuborg Sundpark, som kører på forsiden. Vi anbefaler 
tilmelding hvis man benytter Facebook. Der er fine billeder og kommentarer omkring vores 
bebyggelse og på sigt kan det måske også benyttes så nyheder kan findes både der og på 
vores hjemmeside. 
  
På sigt vil hjemmesiden blive vores primære ressource til orientering og nyheder. 
 
Kontakt til bestyrelsen, administrator og viceværten 
Henvendelser til bestyrelsen kan fremover sendes til e-mail: bestyrelsen@tuborgsundpark.dk. 
 
Vores administrator Ursula Bresemann kan nås 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 endelig: adgangskontrol for leverandører 
Bestyrelsen har indgået aftale med firmaet BeKey om levering af en døråbningsløsning til 
vores døre i opgangen. Denne vil gøre at leverandør ved henvendelse til BeKey får adgang til 
systemet og får tildelt en digital adgangskode når de skal ind. Vi har verificeret sikkerheden 
omkring systemet og håber, at det vil spare mange ring på dørklokken fremover. Systemet er 
omkostningsfrit for ejerforeningen. For os andre betyder det ikke noget. Vi har fortsat vore 
nøglebrikker. 
 
Juletræ forventes opsat en god uges tid inden 1 december 2020  
 
Peter Feldinger 
På vegne af jeres bestyrelse i Ejerforeningen Tuborg Sundpark 


