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Bestyrelsens beretning for EF Tuborg Sundpark 
Ordinær generalforsamling d. 22. april 2021 

 
2020 har været et travlt Corona år, et anderledes år og et udfordrende år for bestyrelsen og dens 
arbejde, hvor der også skulle passes på med fysisk kontakt. Der er afholdt i alt 10 bestyrelsesmø-
der!, hovedparten via telefon og Videokonference, samt regnskabs- og budget møde med admini-
strator og controller. Desuden en del møder om specifikke emner mellem involverede bestyrel-
sesmedlemmer og med enkelte medlemmer af ejerforeningen.  
 
Denne beretning inkluderer IKKE som tidligere år et tillæg med praktiske oplysninger. Her kan vi 
nu i stedet henvise til vores flotte nye hjemmeside på www.tuborgsundpark.dk (se under vejlednin-
ger).  
 

Administration og drift 
Kommunikation, Administration og ejendomsservice hos Newsec: 
Samarbejdet med vores administrator hos Newsec Ursula Bresemann og controller Finn Leth for-
løber fortsat fremragende, fleksibelt og til stor tilfredshed.  
 
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 gan-
ske få, der endnu ikke har tilmeldt sig til at gøre det .  
 
Tilmelding og afmelding sker som hidtil via Ursula Bresemann på e-mail urb@newsec.dk . 
 
Vi har i årets løb brugt en del kræfter på etableringen af en moderniseret hjemmeside på 
www.tuborgsundpark.dk. hvor vi tilstræber udover nyheder at sikre vejledninger til det meste og 
kontaktoplysninger til administrator, vicevært, bestyrelsen og håndværkere; oplysninger vedrøren-
de skadesudbedring, forsikringssager og meget andet – samt ikke mindst nyheder fra bestyrelsen, 
nyhedsbrevene og vigtige dokumenter som budgetter og generalforsamlingsreferater. Vi er glae for 
alle input om mulige forbedringer og tilføjelser. 
  
Vi vil tilstræbe at have vigtige dokumenter fra de sidste 2-3 år liggende tilgængeligt. Historiske do-
kumenter derudover kan efterspørges via administrator, eventuelt mod et gebyr. 
 
Regnskab og budget er gennemgået med administrator og controller forud for fremsendelse til 
revisor. Hovedpunkterne i det udsendte regnskab og budget gennemgås ved generalforsamlingen.  
 
Regnskabet viser et større overskud end budgetteret på grund af udbetalingen af garantisummen 
fra Moestrup, udskudte opgaver til en samlet værdi af 325.000 kr samt besparelser på el. Udskudte 
opgaver vil blive udført i 2021. Vores kapital hensat til vedligehold udgør derfor ved udgangen af 
2020 ca. 4.6 mio kr. Vi står foran store udgifter i de kommende år til bygningsvedligehold og kan 
glæde os over at pengene er henlagt. I 2021 reduceres hensættelserne efter planen med næsten 
2.0 mio kr. Mere herom under afsnittet om store opgaver i de kommende år. 
  
Alle bilag godkendes løbende af to af bestyrelsens medlemmer, og de interne revisorer og besty-
relsen bliver orienteret om regnskabet gennem kvartalsrapporter inkl. kommentarer fra Newsec. 
Regnskab for 2020 samt drift budget for 2021 behandles separat på generalforsamlingen.  
 
Vicevært 
Vores vicevært Jørgen Flink udfører mange små og store opgaver for ejendommen i det daglige og 
opgavebeskrivelsen er opdateret i 2020. Her vil vi blot minde om, at Jørgens opgaver har med 
ejendommens drift at gøre, og at Jørgens opgaver ikke indeholder reparationer indendørs i de en-
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kelte lejligheder. Jørgen er vellidt, og i bestyrelsen er vi meget glade for samarbejdet og takker 
Jørgen for indsatsen i året der er gået. 

 
Affald, sortering og genbrug: 
Vi har nu lidt over to års erfaring med affaldssortering ved kilden. Dette er et lovmæssigt krav og vi 
har alle en pligt til at efterleve retningslinjerne. Det er ikke meningen at der skal eftersorteres, og 
heller ikke rimeligt, at bl.a. viceværten skal bruge tid på dette. Renovationen nægter at tage con-
tainerne, hvis de ikke er ordentligt sorteret, og vi risikerer ekstraudgifter.  
 
Vis hensyn og sorter rigtigt fra starten – det er nemmere for alle parter. Vi skal undgå blan-
ding af affald i containerne (pap i plast og omvendt), samt ifyldning af beholdere med blandet affald 
i f.eks. papcontaineren. Det er ikke svært at gøre det rigtigt. Ved tvivl kan skiltningen ved contai-
nerne følges.  
 
Gentofte kommunes retningslinjer og brochure om affaldssortering er omdelt og findes på vores 
egen hjemmeside både på dansk og engelsk hvis der er tvivl. Der er lovmæssige krav om yderlige-
re sortering så mere er på vej.  
 
Tuborg Sundpark har ikke storskraldsordning. Træ, større mængder pap og flamingo fra fx 
møbler eller tidens store fjernsyn, og andet storskrald (møbler, fjernsyn, tørrestativ etc.) skal stadig 
køres på Gentofte Kommunes containerplads og må fortsat ikke sættes ind ved containerne eller i 
rummet til farligt affald ved nedkørslen til parkeringen under bygning 32. Under farligt affald hører  
rester af maling, el- og energispare pærer samt beholdere efter giftmærkede rengøringsmidler og 
væsker samt rester af disse.  
 
Økonomisk er der nu opnået en næsten halvering af vore årlige udgifter til restaffald gennem sorte-
ringen Dette selv efter modregning af ekstra udgifter til viceværten for arbejdet med at transportere 
flere containere.  
 

De grønne områder: 
Tendensen med våde vintre og lange tørkeperioder i sommerperioden er fortsat fra 2018 gennem 
2019, 2020 og ind i en kold februar 2021 Det har naturligvis en effekt på haveanlægget, og det har 
krævet en stor indsats at holde fast i den høje standard  både for vore gartnere hos OK Nygaard, 
for Henrik Hvidt og for andre bestyrelsesmedlemmer.  
 
Pilebuske, hvoraf mange var udtørrede, er nu nedskåret og der er plantet, hvor der var opstået hul-
ler. Bøgepur hækken var igen i 2020 udfordret flere steder og rigtig mange buske var døde. Disse 
er udskiftet i efteråret 2020, men der kan være behov for mere. Efter råd fra stadsgartner John 
Nørgård, som vi bruger som rådgiver, og vores gartner, udskød vi den nødvendige beskæring af 
hækkene foran blok 32 og 33 til  februar/marts 2021. Beløbet hertil er derfor sparet i 2020 og flyttet 
til driftsbudgettet for 2021. 
 
Som ved nedskæringen af hækkene ud for blok 31 og blok 34 er der udlagt Champost for at frem-
me vækst. Med erfaringerne fra tidligere vil det med sikkerhed give anledning til nogen uvelkom-
men ukrudtsvækst. De nye skud på planterne vil med tiden dække og kvæle ukrudtet igen. 
 
Ligeledes holder vi øje med flere af træerne, som ind i mellem får for lidt vand fra naturen. Andre 
træer holder vi øje med, fordi de er ved at blive store. Vores anlæg skal helst være i en god balan-
ce omkring udseende, 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, og derfor er der over de sidste år skåret i eksisterende buske mod 
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Tuborg Linjen for at sikre dette udsyn. Noget der nu indarbejdes i vedligeholdelsesplanen for an-
lægget. 
 
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 vanding, beskæring og ny-
plantning.  
 
Ved den forsinkede generalforsamling 2020 blev der bevilget 100.000 kr. til en indsats for at give 
den firkantede stenplads ved kanalen ned mod stenhaven et nyt udseende. Dette beløb har vist sig 
utilstrækkeligt for at opnå en markant ændring. Derfor er pengene ikke brugt i 2020, i stedet frem-
lægges til debat og vedtagelse et katalog af mulige projekter ved generalforsamlingen i 2021.  
 
Juletræet blev opsat ultimo 2020. Tak til OK Nygård, Jørgen Flink og Henning Dulong Andreasen 
for opsætning og montering af julelys. Tak også til alle for at overholde husordenen omkring julelys 
på altanerne, da disse skal være væk omkring 1 februar 
 

Husdyr, fugle og skadedyr 
Vi skal minde om at hunde skal føres i snor, og at efterladenskaber skal fjernes både på ejerfor-
eningens areal og på arealerne omkring Tuborg Sundpark langs havnen og på græsarealerne.  
 
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 kendskab til en enkelt observation af mus i det tidlige forår 2021. Der er i alle blokke sat git-
ter ind i de små udluftnings kanaler nederst i murværket både på gade- og havesiden for at undgå 
adgang af skadedyr den vej, men desværre garanterer det ikke, at mus ikke kan komme indenfor. 
Bestyrelsens bedste råd er fortsat at bruge klapfælder, såfremt man skulle være uheldig at få disse 
”uindbudte gæster”. 
 
De vilde mink langs Tuborg Linjen forsøges via grundejerforeningen indfanget i fast opsatte fælder. 
 

Gavlenes vindueselementer: 
Som det er de fleste bekendt gik vores leverandør og entreprenør på projektet med at udskifte vin-
dueselementerne konkurs i efteråret 2019. Vi gjorde nøje status omkring projektet i beretningen for 
bestyrelsesåret 2019/20. Tilbage står at vi har fået udbetalt den resterende garantisum på 288.400 
kr fra Moestrup konkursen. Der er i 2020 arbejdet tæt sammen med ejerne i opgang 3 om at finde 
en teknisk løsning og selvom vi ikke endnu har opnået en helt tilfredsstillende løsning – er vi tætte-
re på. Mere arbejde vil foregå i foråret 2021. Derefter løses de enkelte andre gavle hvor der er 
problemer på samme måde. Det er bestyrelsens håb at vi kan bringe dette udbedrings arbejde til 
en endelig afslutning i 2021. 
 
 

Generalforsamlinger, vedtægter og socialt samvær 
Restriktionerne omkring Corona epidemien gjorde at generalforsamlingen måtte udskydes til 5. 
september hvor det var muligt at mødes med nogen restriktioner i antallet af deltagere. Bestyrelsen 
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arbejdede ufortrødent videre med drift og planlagt vedligehold gennem peioden. Udover de faste 
punkter blev det på generalforsamlingen også diskuteret om der skulle sættes kraftgere ind overfor 
de mange gæster der benytter vores område og ikke mindst badebroen. Se også senere under 
afsnit om badebroen.  
 
En ekstraordinære generalforsamling blev afholdt samme dag for at afklare to henvendelser om-
kring hel og delvis sammenlægning af ejerlejligheder, forslag som begge faldt på generalforsam-
lingen.  
 
Referater fra generalforsamlingerne findes på vores hjemmeside www.tuborgsundpark.dk og svar 
på de rejste spørgsmål, som ikke kunne afklares på dagen, findes i nyhedsbrev fra Oktober 2020. 
 
Bestyrelsens ønske om at styrke det sociale sammenhold i Tuborg Sundpark gennem forskellige 
initiativer fik et grundstød i Corona året 2020, hvor ikke engang generalforsamlingens traditionelle 
buffet kunne gennemføres. Lad os håbe 2021 igen giver mulighed for denne behagelige del af be-
styrelsens arbejde. 
 

Ejerforeningens vedtægter 
I juli 2020 vedtog Folketinget en ny ejerlejlighedslov og i december 2020 udkom den nye normal-
vedtægt for ejerforeninger. Denne nye lov samt normalvedtægt vil i fremtiden være juridisk bag-
grund for ejerforeninger. For eksisterende foreninger er den nye normalvedtægt gældende fra 1. 
januar 2022. Ejerforeningens  bestyrelsen er derfor gået i gang med at sikre at de af foreningen 
tidligere vedtagne ændringer og tilføjelser inkluderes i den tilpasning til den nye normalvedtægt der 
er nødvendig og i det omfang de ikke er blevet ugyldige med den nye normalvedtægt.. 
 
Et begrundet forslag til denne nødvendige ændring af vedtægterne vil blive fremlagt snarest. 
 
Derudover vil der blive indarbejdet et afsnit om den proces der skal følges ved eventuelle fremtidi-
ge ansøgninger om hel eller delvis sammenlægning af lejligheder.  
 
Omstændighederne omkring den udskudte generalforsamling i 2020, har også foranlediget besty-
relsen til at foreslå muligheden for afholdelse af digital generalforsamling, hvis den fysiske ikke er 
mulig.  
 
 

Vedligehold, forbedring samt diverse 
 
Udvendigt mod fællesareal 
Bestyrelsen har besluttet at der i forbindelse med den planlagte maling af bygningerne 31 og 32, 
også skal foretages et større eftersyn af døre og vinduer for at sikre funktionalitet og tæthed. Dette 
er muligt når der alligevel er stillads omkring bygningerne. Ved denne lejlighed vil fugerne omkring 
vinduer og døre ligeledes blive udskiftet, ligesom oliering af døre vil blive udført på ejerens regning 
overalt hvor der trænger hvis ejerne ikke selv har olieret inden.  
 
Denne proces gentages for bygningerne 33 og 34 i 2023. 
 
Det er allerede en del af vedtægterne at ejerne selv står for årlig rens og oliering af træ dørene 
mod fællesareal. Denne pligt til årligt vedligehold gælder også bredere når det gælder smøring af 
døre og vindueshængsler og glidere.   
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Indbrud 
Der har ikke været konstateret indbrud i hele 2020 efter de grimme indbrud nytårsaften 2019/20.  
Det er altid vigtigt, at alle har øjne og øre åbne, er opmærksomme på at indgangsdøre og 
porte lukker efter passage, og har øje for mistænkelige droner og biler i området. 
 
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 ved de enkelte lejligheder. En sådan 
kan leveres monteret for ca. 22.500 kr. for de, der på egen regning måtte ønske det. Henvendelse 
til viceværten. 
 
I årets løb har bestyrelsen accepteret et tilbud fra BeKey om at levere en digital løsning for leve-
randører så disse via digitale engangskoder kan få adgang til at levere uden at vi skal udlevere 
nøglebrikker, eller lukke leverandører ind i opgangen efter opkald fra hoveddøren. Løsningen er 
meget sikker og brugere kan spores,  

 
Forsikring og skader:  
En oversigt over de forsikringsselskaber vi benytter findes på foreningens hjemmeside på 
www.tuborgsundpark.dk.  
 
I bestyrelsen holder vi nøje øje med antal og omfang af forsikringsskader, idet begge har effekt på 
fremtidig forsikringspræmie samt lyst til at forsikre vore bygninger. Dette kan medføre, at vi i nogle 
tilfælde vælger at udbedre skader på foreningens regning, hvis udbedringen kun er marginalt dyre-
re 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 køkkenva-
skene, da det giver risiko for stop i kloakrør, og overløb via vaske med risiko for vandskade. Pas 
på med at sætte små og store genstande direkte op ad ruderne, da det kan medføre ter-
mosprængninger. Sørg for grundig udluftning af lejligheden mindst en gang daglig, men sørg også 
for at det ikke regner ind på gulve og overgange. 
 
Vigtigt! Sørg for at være bekendt med hvor hovedvandforsyning er placeret i opgangens forsy-
ningsskab der åbnes med lejlighedens Ruko nøgle. Det er der, der skal lukkes af ved vandskade 
(se også instruktionen på hjemmesiden). I takt med det stigende antal opdateringsarbejder i køk-
ken og badeværelse er risikoen for vandskader øget  og det er vigtigt at være opmærksom. 
 

Badebroen 
Vores badebro trængte til renovering og denne blev gennemført i det tidlige forår 2020. Istandsæt-
telsen er bekostet i fællesskab af ejerforeningerne Tuborg Kanal og Tuborg Sundpark. En eventuel 
ekstra låge på badebroen kan eftermonteres for et mindre ekstra beløb på ca. 12500 kr. pr for-
ening. 
 
Der har været en del uro omkring støjende og urolig adfærd på broen fra uønskede gæster specielt 
i sommermånederne hvor det kan medføre gruppeforsamlinger på broen. Sommeren 2020 med 
Corona epidemi og ønske om spredning af befolkningen på flere arealer har i nogles øjne øget be-
hovet for at finde en løsning så ejerforeningernes brugsret til broen kan håndhæves. Både monte-
ring af en låge ekstra på selve broen og etablering af vagtordning som foreslået på generalforsam-
lingen har været under diskussion.  
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Der er dog tvivl, dels om lågen vil være lovlig henholdsvis effektiv, dels om der er flertal blandt be-
boerne for sådan en løsning. Der er indsendt ansøgning om muligheden for montering af en låge 
på broen. Ligeledes er der taget til kontakt til kommunen og politiet omkring etablering af vagtord-
ning med hjemmel til håndhævelse af brugsretten med udgangspunkt i ordenreglementet for 
grundejerforeningen. Disse spørgsmål rejses på generalforsamlingen med konkrete forslag udar-
bejdet sammen med forslagsstilleren. 
 

Rengøring og vinduespudsning 
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. Firmaet foretager også regel-
mæssigt indvendig pudsning af elevatorskaktene (senest i efteråret 2019). Olien fra hydraulikken 
kan ikke renses fuldstændigt af, og derfor vil der desværre være striber på glasset selv efter grun-
dig rengøring. 
 
Samtlige køkken faldstammer spules 2 gange årligt af Kim’s Kloakservice. Den ene gang i slutnin-
gen af december måned, således også i 2020. 
 

Energimærkning: 
Ejendommen fik energimærke C i 2017, og det gælder frem til 2027. 
 
Der holdes løbende øje med ejendommens vand og energiforbrug og der handles på udsving. 
Energirapporten med søjlediagrammer om ejendommens forbrug udformes hvert år efter decem-
ber måned og lægges på Foreningens hjemmeside.  

 
Vedligeholdelsesplan:  
Denne kan findes på Foreningens hjemmeside og er i det forløbne bestyrelses år opdateret 
skønsmæssigt for de kommende år. Den nuværende plan har grundlag i en konsulent rapport fra 
2013 og forventes opdateret senest i starten af 2022. 
 

El-biler 
Der er stigende antal henvendelser omkring el-biler og ladere. Bestyrelsen har udarbejdet retnings-
linjer for opsætning af ladere til el-biler. Retningslinjerne findes på foreningens hjemmeside. Vice-
værten skal kontaktes for vejledning inden montering af ladestik. 

 
Store opgaver i de kommende år 
Over de næste 1- 3 år skal samtlige bygninger helt efter vedligeholdelsesplanen males, og fuger 
omkring døre og vinduer gås efter. Dette kræver opsætning af stillads. I første omgang drejer det 
sig om bygningerne 31 og 32 i 2021. Samtidig vil de brandmalede bærejern på altanerne blive gået 
efter af sikkerhedshensyn. Bygningerne 33 og 34 forventes ligeledes efterset og malet i 2023. 
 
Hvis generalforsamlingen er enig vil arbejdet med at opdatere firkanten mod kanalen blive sat i 
gang efter den godkendte plan.. 
 
Ligeledes skal der i 2021 også findes løsninger på problemerne omkring løbende vanding af an-
lægget i tørkeperioder. 
 
Endelig er det vores ønske i bestyrelsen at der i 2021 kan blive sat et punktum for forløbet omkring 
udskiftning af gavlenes vinduespartier.   



7 

 
Helt efter planen medfører alle disse opgaver selvfølgelig et dræn i vores hensættelser til vedlige-
hold sådan som beskrevet under ’Regnskab og budget’. 
 

Vedligeholdelse og forbedringer udført i 2020/21: 
· Cykel- og kælder oprydning blev lidt forsinket gennemført i august 2020 

· Badebroen er istandsat og skridsikkert materiale påført. 

· Forsøgsvis er to indgangsdørene til opgang 1 og 2 er istandsat med ny behandling.  

· Samarbejde med og udbedringsarbejde  af ET Alu omkring gavl elementerne i opgang 3. 

· Løbende Istandsættelse og vedligehold af haveanlæg 

· Udarbejdet detaljeret konceptforslag for ’firkanten’ mod kanalerne 

· Udbedring og forbedring af varmrørsisolering 

· Udskiftning af fast tømmerfirma samt firma til kloakrens 

· Udskiftning af vandretgående varmtvandsrør i P kælder (bygning 34) 

· Etablering af ny hjemmeside på www.tuborgsundpark.dk. 

· Hjertestarter: Vi fortsatte med at søge hos Tryg fonden, men har hidtil fået afslag. Der er nu 
monteret en hjertestarter langs ved havnemolen udfor bygning 34, og denne kan benyttes. Der 
er en del andre hjertestartere i området.  

 

Vedligeholdelsesarbejder og forbedringer i 2021/22: 
· Maling af bygningerne 31 og 32 samt udskiftning af fuger omkring vinduerne 

· Eftersyn og evt. opretning af døre og vinduer mod fællesareal (bygn. 31 og 32) 

· Tilbud om udskiftning af tætningslister  

· Tilbud om oliering af trædøre hvor dette ikke er gjort (på ejers regning) 

· Resterende hoveddøre mod P pladser skal istandsættes og males 

· Der skal slibes og males efter planen i nogle opgange 

· Afslutning på udbedringer vedrørende Gavl elementerne 

· Opdatering af skilte hvor nødvendigt 

· Cykel og kælderoprydning i maj 2021. 

· Haveanlægget vedligeholdes, bøgehække nedskæres, planteudskiftninger færdiggøres, vur-
dering af behov for siveslanger til vanding. 

· Istandsættelse af firkantet plads mod kanalen  

· Opdatering af vedligeholdelsesplanen for en ny 10-12 årig periode 

· Evt etablering af runderingsvagt og evt. låge på badebroen hvis dette er muligt og vedtages 

· Udbygning af hjemmeside med vejledninger og nyheds flow 
 

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. E/F Tuborg Sundpark har en stemmeandel på 16.7% 
Henning Dulong Andreasen er uændret Ejerforeningens repræsentant i bestyrelsen og Finn Birke-
gaard er suppleant. Keld Bøg fra ejerforeningen Tuborg Kanal er formand.  

· Pumpestationen: Taget blev endeligt grønt i 2020 og der er en løbende og god dialog om ud-
seende, grøn vækst omkring bygningen og driften for at sikre et minimum af lugtgener og støj. 

· Vinterberedskab: Vinteren har igen været relativt mild, bortset far en kort periode i februar 
2021, og det har reduceret saltbelastningen til gavn for belægninger og trappeopgange.  

· Gartnerarbejde: I forbindelse med en matrikelgennemgang er enkelte opgaver skiftet fra 
grundejerforening til ejerforeningerne i Tuborg Sundpark og i Kanalen og vice versa.  

· Mindesmærker langs Tuborg Linjen:  
Fremstår nu pænt og velholdt og med et minimum af vedligehold i 2020 
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· Kystsikring: Corona året 2020 har ikke virket fremmende for dialog med Gentofte Kommune 
om en fordelingsnøgle mellem Gentofte Kommune, Novafos og Grundejerforening Tuborg 
Nord vedr. økonomien i forbindelse med nødvendige renoveringsarbejder og kystsikring langs 
Tuborg Linjen. Selv en rapport fra 2019 med projektforslag fra Entreprenørfirmaet Aarsleff, der 
udførte arbejdet omkring omlægningen af rørledningen fra Pumpestationen, har ikke fremmet 
samtalen om en løsning. 

· Parkering: Tiltagende problemer omkring parkering på Tuborg Havnevej og langs havnen ved 
Tuborg Sundpark har medført en ansøgning til Gentofte Kommune og Politiet om at få tilladel-
se til at indføre parkeringsbegrænsninger og vagtordning med ret til at udstede bøder. Der er 
ingen endelig afklaring ved denne beretnings afslutning 

· Bump og fartbegrænsning ved vippebroen på Tuborg Havnevej: Der er 20 km fartbegrænsning 
over vippebroen. Dette er nødvendigt af hensyn til holdbarheden af broen og udgifterne til ved-
ligehold. Alle beboere og deres gæster opfordres til at overholde fartgrænsen, samt 
fastholde lav fart ved kørsel i Tuborg Sundpark. 

 

Om bestyrelsen 
 
Arbejdet i bestyrelsen fungerer godt i et travlt, engageret og velfungerende samarbejde, hvor der 
er gensidig respekt for det vi hver især bidrager med i arbejdet. Her skal specielt nævnes Henning, 
der som altid har udført et kæmpearbejde omkring bygninger og anlæg i samarbejdet med hånd-
værkere og vores vicevært. Henrik Hvidt har styret gartnerfirmaet OK Nygaard med grundige mø-
der og tegningsmateriale, der udpeger indsatsområder. Jeanineke står for vanskelige referater fra 
vore møder og oversættelser til engelsk når det er nødvendigt. Erik har været inde over al jura og 
her til sidst forslagene til ændringer i vores vedtægter. Men alle, også vore suppleanter, har været 
involveret i et travlt bestyrelses år på forskellig vis og med væsentlige bidrag. Tak til alle for et godt 
samarbejde.  
 
VI siger ved generalforsamling en speciel tak til Dorte Schiødt, der har ønsket at udtræde af besty-
relsen. Dorte har specielt gjort en stor indsats omkring kulturelle initiativer som opdateringen af 
øens mindesmærker, samt omkring de sociale initiativer i og udenfor bestyrelsen (f.eks. pølsevog-
nen i 2019). Der skulle have været mere i 2020 men en virus kom i vejen. 
 
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 den nyvalgte revi-
sorsuppleant Susanne Black-Petersen for indsats med regnskabsdiskussioner og revision.  
 
 

På bestyrelsens vegne d. 22. april 2021  
Peter Christian Feldinger, formand 

 



Tilføjelser til bestyrelsens beretning på Generalforsamling 22042021 
 

Planerne for den ekstraordinære generalforsamling 
 
På grund af fortsatte forsamlings restriktioner er det ikke 
muligt at gennemføre 3 juni. Derfor opgivet og aflyst. 
 
Det er svært at navigere i en pandemi men bestyrelsen vil finde 
en ny dato så snart det er muligt.  Der er mange vigtige emner. 
 
 

Nyt om Affaldssortering 
 

¤ Sortering af biologisk affald starter med stor 
sandsynlighed allerede i maj 2021. 

¤ Derefter følger: drikke kartoner, tekstiler og småt 
elektronik  

¤ Der sker efter ny lov vedtaget i Folketinget og Gentofte 
Kommune har varslet opstart.  
 
 

Parkering omkring og i Tuborg sundpark 
 

¤ Et forslag til parkerings restriktioner har været i høring og 
til godkendelse i Gentofte Kommune og hos Politiet 

¤ Tanken er at pladsen på øen udenfor beboer parkeringen 
er Parkeringsfri Zone, dog med af- og pålæsning tilladt og  
max 30 minutters parkering.  
Der indføres P-vagt lang Tuborg Havnevej og på øen. 

¤ Vi kan senere tilslutte os ordningen på de private pladser 
hvis behovet opstår. 
 
 

Skiltning og markering af ‘Privat område’ 
 

¤ Der kigges jævnligt på effektiviteten af og behov for 
skiltning. 

¤ ’Øresund’ henvisning ved beboerparkering er erstattet af 
’Lukket privat område’  

¤ Der er sat afspærringshegn op hvor der var skabt 
’trampestier’ eller vilkårlig gennemgang. 


