
1 

Bestyrelsens beretning for EF Tuborg Sundpark 
Ordinær generalforsamling d. 28. april 2022 

 
2021 var igen præget af Corona pandemien og blev dermed endnu et udfordrende år hvor vi skulle passe på 
med fysisk kontakt. Der er siden april 2021 afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder og 2 mindre ad hoc møder. Ho-
vedparten via telefon og videokonference, samt regnskabs- og budgetmøde med administrator og controller. 
Desuden en del møder om specifikke emner mellem direkte involverede bestyrelsesmedlemmer.  
 
Administration og drift 
Kommunikation, Administration og ejendomsservice hos Newsec: 
Samarbejdet med vores administrator hos Newsec, Ursula Bresemann og nye controller Janni Axtoft Munk 
Boelsgaard forløber fortsat professionelt og i en god ånd.  
 
Kommunikation til ejerne foregår nu kun digitalt, med mindre man er undtaget for digital kommunikation. Be-
styrelsen opfordrer de ganske få, der endnu ikke har opgivet foretrukken digital kommunikationsform til at 
gøre det. Vi skal desuden minde udlejere om, at der er pligt til at orientere om identitet og kontakt til evt. leje-
re (jvf. vedtægt §30 stk. 1). Tilmelding og afmelding sker som hidtil via Ursula Bresemann på e-mail 
urb@newsec.dk . 
 
På vores hjemmeside www.tuborgsundpark.dk tilstræber vi at have opdaterede vejledninger og praktiske råd 
vedrørende det meste. Der er kontaktoplysninger til administrator, vicevært, bestyrelsen og håndværkere; 
oplysninger vedrørende skadesudbedring, forsikringssager og meget andet – samt ikke mindst nyheder fra 
bestyrelsen, nyhedsbrevene og vigtige dokumenter som budgetter og generalforsamlingsreferater. Vi er gla-
de for alle input om mulige forbedringer og tilføjelser og opfordrer til hyppige besøg på hjemmesiden. 
  
Vi vil tilstræbe at have vigtige dokumenter fra de sidste 2-3 år liggende tilgængeligt. Historiske dokumenter 
derudover kan efterspørges via administrator, eventuelt mod et gebyr. 
 
Vicevært 
Vicevært Jørgen Flink udfører mange små og store opgaver for ejendommen i det daglige, med en opgave-
beskrivelse der 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 enkelte lejligheder. Bestyrelsen 
takker Jørgen for samarbejdet i året, der er gået. 
 
Regnskab 2021 og budget 2022  
er gennemgået med administrator og controller forud for fremsendelse til revisor. Hovedpunkterne i det ud-
sendte regnskab og budget gennemgås ved generalforsamlingen og bestyrelsen har udarbejdet et forkla-
rende bilag til regnskab og budget.  
 
Overordnet set har vi god budgetoverholdelse med et forbrug som planlagt. Regnskabet for 2021 er præget 
af store enkeltinvesteringer i vedligeholdelsen af blok 31 og 32 i 2021, istandsættelsen af firkanten mod ka-
nalen og udgifter til nedskæring af bøgehække. Der er gjort et planlagt indhug i egenkapitalen. Dette er helt 
som det skal være, idet vi i foreningen henlægger årligt til planlagt vedligeholdelse. Bygningerne er hidtil ma-
let ca. hvert 8. år.  
 
Alle bilag godkendes løbende af to af bestyrelsens medlemmer, og de interne revisorer og bestyrelsen bliver 
orienteret om regnskabet gennem kvartalsrapporter inkl. kommentarer fra Newsec. Regnskab for 2020, plan-
lagte vedligeholdelsesopgaver udover driften samt budget for 2022 behandles separat på generalforsamlin-
gen.  
 
Dokumentationsindsats 
En af bestyrelsens store opgaver i disse år er at få sikret og dokumenteret viden og at gøre denne tilgænge-
ligt via hjemmesiden. Dette har i årets løb bl.a. ført til en Matrikelbeskrivelse og Retningslinjer for forde-
ling af vedligeholdelsesudgifter mellem ejer og ejerforening.  
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Matrikelbeskrivelsen findes under 'Om' på hjemmesiden og beskriver ejerforhold på matriklerne på øen 
samt adgangsforhold og lovmæssige forhold på de private og offentlige områder. Derudover en historisk 
gennemgang om badebroens eksistens og reglerne omkring den.  
 
Retningslinjerne om fordeling af vedligeholdelsesudgifter findes under 'Vejledninger' som 'Vedligeholdel-
se - hvem har ansvaret?' og er et dokument alle bør kende til. 
 
I forbindelse med istandsættelsen og malingen af bygningerne i 2021 og 2023 dokumenteres processen og 
materialerne. 
 
Opdateringen af ejerforeningens Vedtægt i 2021 samt husorden i 2022 er en del af denne indsats for at sikre 
et moderniseret administrationsgrundlag. 
 
I den historiske afdeling under 'Om' lægges løbende oplysninger ind efterhånden, som de tilgår bestyrelsen. I 
billedarkivet findes gode historiske billeder fra området.  
 
Generalforsamlingen 
Corona perioden kostede udsættelse af generalforsamlingen, og delvis digital afholdelse i foråret 2021 samt 
endelig et fysisk møde den 2 september 2021 med meget stort fremmøde. Bestyrelsen arbejdede ufortrø-
dent og loyalt videre med drift og planlagt vedligehold gennem peioden.  
 
Generalforsamlingens anden afdeling 2. september 2021 var udover et tilløbsstykke også præget af intens 
debat med til tider kontroversielle indlæg.  
 
Referater fra generalforsamlingerne findes på vores hjemmeside www.tuborgsundpark.dk og svar på de rej-
ste spørgsmål, som ikke kunne afklares på dagen, findes i nyhedsbrev fra oktober 2021. 
 
Ejerforeningens vedtægt og husorden 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægten, så den fremstår i overensstemmelse med den nye normalved-
tægt af december 2020, blev godkendt med stort flertal. Foreningens vedtægt kan findes på  
www.tuborgsundpark.dk og er gældende fra 2. september 2021. Den afløser den oprindelige vedtægt fra 
2006 med tillæg. 
 
En opdateret husorden har ligget til gennemsyn på foreningens hjemmeside siden november 2021 og brin-
ges til afstemning på generalforsamlingen 28 april 2022. 
 
Badebroen 
Der var på generalforsamlingen og før den en del debat vedrørende u-inviterede gæster specielt i sommer-
månederne. Både enkelt personers besøg, men specielt større gruppers til tider støjende, urolige og enkelte 
gange konfronterende adfærd har været kilde til debat og krav om handling.  Sommeren 2020 og 2021 med 
Corona epidemi og ønske om spredning af befolkningen på flere arealer har i nogles øjne øget behovet for 
at finde en løsning, så ejerforeningernes brugsret til broen kan håndhæves. Der er dog også flere røster der 
taler for, at badebroen godt kan deles under ordnede forhold. Bestyrelsen har både før og efter generalfor-
samlingen i september 2021 brugt en del tid og kræfter på at afdække mulighederne i forhold til lovgivning 
og praksis. 
 
Både montering af en låge ekstra på selve broen og etablering af vagtordning har været under diskussion.  
 
Der er som tidligere omtalt indsendt ansøgning via Gentofte Kommune til Kystdirektoratet om muligheden for 
montering af en låge på broen. Det er ikke tilladt blot at montere en låge på badebroen uden godkendelse. 
En evt. godkendelse af muligheden for opsætning af en låge skal endeligt debatteres og stemmes om på 
generalforsamlingerne i ejerkredsens to ejerforeninger. Det giver dog ikke mening at have en sådan afstem-
ning før der foreligger en afgørelse, der giver mulighed for at montere en ekstra låge til badebroen. 
 
Kystdirektoratet har i januar 2022 afvist muligheden for en ekstra låge på badebroen. Denne afvisnings 
grundlag er indklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet som er ankeinstans. Bestyrelsen vurderer, at det 
næppe er sandsynligt at foreningerne får medhold og så er mulighederne for den løsning udtømt. 
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Ligeledes er der taget til kontakt til kommunen og politiet omkring etablering af vagtordning. En vagtordning 
er hidtil stødt på modstand blandt de fleste ejere. Den vil være dyr, generende også overfor ejerne og ende-
lig er vurderingen, at den ikke vil være effektiv. En enkelt ejer forsøgte på eget initiativ med en vagtordning 
baseret på frivillighed, men stoppede efter manglende og vigende tilslutning.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at der næppe kan gøres yderligere, og at det vil være op til ejerne i Tuborg 
Sundpark og Tuborg Kanal fortsat at påtale misbrug af broen når det observeres og er til gene.  
 
Affald, sortering og genbrug: 
Dette er en stor og bunden opgave for alle, og den fungerer i det store hele. Der sker dog fortsat fejlsorterin-
ger og der skal her opfordres til grundighed, så affaldstyper ikke blandes. Vejledningen på vores hjemmeside 
er lavet som et link til Gentofte Kommunes retningslinjer for affaldssortering (på dansk og engelsk). Vejled-
ningen opdateres løbende fra Kommunens side. 
 
Vis hensyn og sorter rigtigt fra starten – det er nemmere for alle parter og mere hygiejnisk.  
 
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. Dette gælder også farligt affald, idet dog mindre mængder kan sættes ind ved 
containerne eller i rummet til farligt affald ved nedkørslen til parkeringen under bygning 32. Under farligt af-
fald hører rester af maling, el- og energispare pærer samt beholdere efter giftmærkede rengøringsmidler og 
væsker samt rester af disse.  
 
De grønne områder: 
Foreningen har efter en utilfredsstillende indsats fra OK Nygaard i specielt 2021, skiftet gartnerfirma til Grøn 
Vækst med virkning fra 1 januar 2022. Dette sker efter et udbud inkluderende en opdateret vedligeholdel-
sesplan, der bedre reflekterer anlæggets modne karakter. Grøn Vækst blev valgt ikke kun på grund af pris, 
men også med baggrund i deres tilgang til opgaven.  
 
Der blev nedskåret hække foran blok 32 og 33 i det tidlige forår. Den efterfølgende gødning har som ventet 
givet anledning til en del uønsket ukrudtsvækst. Denne forsøges reduceret i løbet af forårsmånederne 2022 
og forventes derefter undertrykt af den nye vækst i hækkene. Desuden blev der udlagt rør til sivevanding fra 
juli 2021. De sidste huller i hækkene vil blive lukket løbende i 2022. 
 
Pilebuske, hvoraf mange var udtørrede, er nu nedskåret og der plantes løbende, hvor der var opstået huller.  
 
Træerne får også lidt ekstra opmærksomhed i disse år. Der skal klippes grene af og sikres vækst. Dog kun 
så meget, at vi kan holde den gode balance omkring udseende, udsyn og fugleliv. Træer og buske giver om-
rådet karakter, men her hvor vi bor, skal der være udsyn til havet. Det gælder også i stueetagerne, og derfor 
er der lave buskadser mod Tuborg Linjen for at sikre dette udsyn.  
 
Vi forventer, at der i de kommende år, fortsat kan være behov for ekstra vedligehold og pleje af anlægget 
udover det der ligger i kontrakten med Grøn Vækst. Det kan bl.a. være til nye planter men også til ekstra 
beskæring, vanding og lugning.  
 
Endelig blev firkanten mod kanalen også istandsat og vi glæder os nu til vækst i foråret og henover somme-
ren. Læg endelig vejen forbi.  
 
Juletræet til december 2021 blev opsat og lyspyntet med god assistance fra Jørgen Flink og Henning Dulong 
Andreasen. Julelys på altanerne var væk 1 februar, så også tak for det. 
 
Husdyr, fugle og skadedyr 
Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes både på ejerforeningens areal og på arealerne om-
kring Tuborg Sundpark langs havnen og på græsarealerne.  
 
Fugleliv er dejligt. Hver enkelt ejer må sørge for at undgå rede byggeri på balkoner. Det er vigtigt at undlade 
fodring af fugle, da det giver risiko for skadedyr og tiltrækker flere måger til vores område med deraf følgen-
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de gener på vore altaner. Viceværten sørger for, at fuglenes reder på de flade tage fjernes og det har hidtil 
været effektivt.  
 
Der er i alle blokke sat gitter ind i de små udluftnings kanaler nederst i murværket både på gade- og havesi-
den 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: 
Problemet med knæk fra enkelte af gavlenes facadeelementerne synes at være løst efter endnu en indsats i 
2021. Det er en god udvikling, men vi er ikke endeligt i mål. Den løsning vi fandt sammen med entreprenø-
ren vil blive overvåget og fulgt op på i 2022.  
 
Enkelte uheld med lækage af vand gennem rammen viste sig at have rod i en utilfredsstillende fugning i top-
pen af rammen og er udbedret.  
 
Vedligehold, forbedring samt diverse 
 
Udvendigt mod fællesareal 
Bestyrelsens indstilling om igangsætning af planlagt maling af bygningerne 31 og 32, blev ledsaget af et 
større eftersyn af døre og vinduer for at sikre funktionalitet og tæthed. Fugerne omkring vinduer og døre blev 
udskiftet, ligesom oliering af døre blev udført på ejerens regning, hvis ejerne ikke ønskede selv at sørge for 
det inden. 
 
Denne proces gentages for bygningerne 33 og 34 i 2023. Budgettet hertil søges godkendt allerede på gene-
ralforsamlingen 28. april af hensyn til tidlig igangsætning i foråret 2023. 
 
Det fremgår af vedtægten, at ejerne selv står for årlig rensning og oliering af trædøre og håndlister mod fæl-
lesareal. Denne pligt til årligt vedligehold gælder også bredere, når det gælder smøring af døre og vindues-
hængsler og glidere. Dette minimerer risikoen for skader og er derfor en vigtig vedligeholdelsesaktivitet, som 
skal udføres af alle ejere. Viceværten udleverer olie til træet og smøring til hængsler hvis det ønskes. 
 
Indbrud 
Der har ikke været konstateret indbrud i hverken 2020 eller 2021. 
  
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 anmel-
des til viceværten. Samtlige nøglebrikker er registreret hos vicevært Jørgen Flink, der også via computeren 
kan neutralisere evt. bortkomne nøglekort og brikker.  
 
Der er indhentet tilbud på montering af sikkerhedsdør i stål til de enkelte lejligheder. En sådan kan leveres 
monteret for ca. 23.000 kr. for de, der på egen regning måtte ønske det. Henvendelse sker til viceværten. 
 
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 dyrere eller samme pris som den 
selvrisiko, vi alligevel ville skulle betale.  
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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 små og store genstande direkte op ad ruderne, da det kan medføre termospræng-

ninger.  
• Sørg for grundig udluftning af lejligheden mindst en gang dagligt 
• Husk at smøre vinduer og døre og at holde dem lukket i regn og blæst, så det ikke regner ind på gulve, 

overgange og karme og så unødvendige skader undgås. 
 
Vigtigt! Sørg for at være bekendt med hvor hovedvandforsyning er placeret i opgangens forsyningsskab, 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 køkken og badeværelse er risikoen for 
vandskader øget  og det er vigtigt at være opmærksom. 
 
Rengøring og vinduespudsning 
Se hjemmesiden www.tuborgsundpark.dk for oplysninger.  
 
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. Energirappor-
ten med søjlediagrammer om ejendommens forbrug udformes hvert år efter december 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, som forventes op-
dateret i løbet af 2022. 
 
Store opgaver i årene 2021-2023 
 
Vedligeholdelse og forbedringer der er udført i 2021: 
• Maling og istandsættelse bygningerne 31 og 32 
• Maling opgang 1 og 2 
• Slibning og oliering opgang 10-12 og 3-5 (øverst)  
• Cykel- og kælder oprydning i juni 2021 
• Forsøgsvis er to indgangsdørene til opgang 1 og 2 istandsat med ny behandling.  
• Samarbejde med og udbedringsarbejde af ET Alu omkring gavl elementerne i opgang 3 og 9. 
• Løbende Istandsættelse og vedligehold af haveanlæg.  
• Udskiftning af gartnerfirma 
• Udarbejdet og udført detaljeret konceptforslag for ’firkanten’ mod kanalerne 
• Udbedring og forbedring af varmrørsisolering 
• Videreudbygning af hjemmeside på www.tuborgsundpark.dk. 
• Hjertestarter: Der er 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 2022-23: 
• Klargøring til og maling af bygningerne 33 og 34 samt udskiftning af fuger omkring vinduerne og efter-

syn af vinduer og døre 
o Tilbud om udskiftning af tætningslister til den enkelte ejer i bygningerne 33 og 34 
o Tilbud om oliering af trædøre hvor dette ikke er gjort (på ejers regning) 

• Resterende hoveddøre mod P pladser skal istandsættes og males 
• Der skal efter planen slibes trapper og olieres samt males i nogle opgange 
• Asfaltbelægninger på P arealerne gås efter og udbedres hvor det er nødvendigt 
• Opdatering af skilte hvor nødvendigt 
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• Cykel og kælderoprydning i maj/juni 2022. 
• Igangsætning af godt samarbejde med nyt gartnerfirma. 
• Haveanlægget vedligeholdes, bøge og pilevækst plejes, planteudskiftninger færdiggøres, vurdering af 

behov for siveslanger til vanding ved blok 31 og 34. 
• Opdatering af vedligeholdelsesplanen for en ny 10-12 årig periode 
• Starte projekt om beredskabsplan ved høj vandstand 
• Øget fokus på sikring mod nedfald ved arbejde på tag skal efterleves 
• Vurdering af behov for inspektørordning og balancering af viceværtens rolle 
 
Rapport vedrørende Grundejerforeningen 
Tuborg Sundpark, Tuborg Kanal og erhvervsbygningerne i området Tuborg Nord er medlemmer af Grund-
ejerforeningen Tuborg Nord. Bestyrelsen har i alt 5 medlemmer, hvoraf erhvervene har de 3, og de to ejer-
foreninger hver 1. E/F Tuborg Sundpark har en stemmeandel på 16.7% 
 
Henning Dulong Andreasen har uændret været Ejerforeningens repræsentant i bestyrelsen og Finn Birke-
gaard har været suppleant. Keld Bøg fra ejerforeningen Tuborg Kanal er formand.  
• Pullert. Den tidligere pullert udfor opgang 10 gik til. Det har taget tid at finde en ny løsning, og ikke 

mindst den nødvendige arbejdskraft. Den nye pullert opsættes med lidt bredere indkørsel i slutningen af 
april måned 2022. Dette vil stoppe uønsket trafik på havne og kajområdet ud mod Tuborg Linjen 

• Vinterberedskab: Vinteren har igen været relativt mild, noget der reducerer saltbelastningen til gavn for 
belægninger og trappeopgange.  

• Kystsikring: Dialogen om Gentofte Kommunes ansvar for kystsikringen ved Tuborg Sundpark og 
Grundejerforeningens arealer har ikke udviklet sig til det bedre i Corona årene 2020 - 21. Kommunen 
fastholder et meget lille ansvar. 

• Parkering: P vagt ordningen langs Tuborg Havnevej og langs havnen ved Tuborg Sundpark der blev 
indført i juni 2021 har virket upåklageligt. Det er dog en forsøgsordning, der skal fornyes i samarbejde 
med kommunen i sommeren 2022. Noget grundejerforeningens bestyrelse og vi i E/F Tuborg Sund-
parks bestyrelse vil kæmpe for.   

• 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 vedligehold. Alle 
beboere og deres gæster opfordres til at overholde fartgrænsen, samt fastholde lav fart ved kør-
sel 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. Alle, også vore suppleanter, har været involveret på 
forskellig vis og med væsentlige bidrag. Det har været vigtigt i et usædvanligt hektisk 2021 med mange akti-
viteter og stort pres gennem året.  
 
• Alt vedrørende bygninger og anlæg og samarbejdet med håndværkere og vores vicevært har været 

håndteret af Henning. 
• Henrik Hvidt styrer gartnerfirmaet med grundige møder og tegningsmateriale, der udpeger indsatsom-

råder. Henrik stod desuden for udbud og indstilling om valg af nyt gartnerfirma.  
• Grundige referater fra vore møder og oversættelser til engelsk, når det er nødvendigt samt ad hoc op-

gaver er håndteret af Jeanineke.  
• Erik har været inde over al jura og forestod arbejdet med at udarbejde den nye vedtægt og husorden i 

2021 og 2022.  
• Henrik Nygaard har påtaget sig opgaven med en modernisering af vores budgetteringsmodel og diverse 

ad hoc analyse opgaver. 
• Peter har som formand haft fat i det meste og har ansvaret for at bestyrelsen fungerer, samt intern og 

ekstern kommunikation.  
 
 

Bestyrelsen d. 28. april 2022 


