Grundejerforeningen Havnestad

6, februar 2018

Modereferat nr.72

Ejd.278

År 20L8 den 25. januar kl, 16.00 afholdtes bestyrelsesmØde i Grundejerforeningen Havnestad hos
CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 KØbenhavn K

Tilstede:
Bjørn Juell-Sundbye, A/B Jutlandiahus (BJS)
Max Katznelson, E/F Grrinings Have (MK)
Nils Kruse, E/F Pressesiloen (NK)
Annemette Hyldgaard, Kaj Plads 24 (AH)

Christian W. Christiansen, A/B Bryggens Have ll (CC)
Hanne Dalgaard, CEJ Ejendomsadministration A/S (HD)
Jan Møller, CEJ Ejendomsadministration A/S (JM)

Afbud

fra:

Lars Thostrup, EF Gemini Residence (LT)

På mødet blev følgende dagsorden behandlet:

1.

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr.7L

2.

/konomi; budgetopfØlgning for

2OL7,

Drøftelse af forslag til vedligeholdelsesbudget samt budget for 2018

3.

Gensidigorientering, herunderberetningfraforskønnelsesudvalget

4

Stillingtagen til ansøgning fra AB Bryggens Have ll, på cykelstativer.

5

Drøftelse af ansøgning fra Sparta om Copenhagen Marathon og fordeling af opgaver
forbindelse hermed.

6,

Forslag fra Forskønnelsesudvalget.

7.

Orientering om igangværende sager, herunder Hede Danmark mv. v/ )an Møller.

8.

Forberedelse af generalforsam lin gen, heru nder emner til beretningen

9.

Eventuelt

i

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr.7!.
Referat nr.7I blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
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Ad 2. Økonomi, likviditetsbudget og budgetopfølgning lor 2OL7.
HD gennemgik budgetopfølgning pr. 31. december 2OL7. Regnskabet for 2OLl forventes at komme ud med

et overskud på ca, 450.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes bl.a. at der ikke havde været
udgifter til reparation af bolværker og promenadebro samt færdiggørelse af Axel Heides Plads.
Der indestod2.294.550 kr. på bankkonti pr.3L/L22077.
Brobidrag for 2018, 1.L39.975 kr. er betalti201-7

JM gennemgik forslag til vedligeholdelsesbudget. Enkelte poster kunne reduceres og der var enighed om, at
udgifter til renovering af cykelstier skulle afvente, da kommunen har planer om at udvide supercykelstien,
Der blev afsat 100.000 til løbende vedligehold af asfalt.
Bestyrelsen havde en længere drøftelse omkring budgettering og hensættelser. Bestyrelsen er enige om,
at der skal skabes en bedre balance mellem indtægter og udgifter, således kontingentet på kortere sigt skal
svare til de forventelige drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt administration af foreningen. Gennem
flere år har der været budgetteret med underskud, der er finansieret gennem de tidligere opsamlede
ekstraordinære indtægter fra store arrangementer i Havneparken. Samtidig har foreningen trods
budgetunderskud fastholdt kontingentet, dog med en reduktion på tO%i2Ot7.
Bestyrelsen har besluttet at hensætte kr. 125.000 i regnskabetfor 2OI7 til færdiggørelse af Axel Heides
Plads. Desuden Ønskede bestyrelsen - med det formål at begrænse budgetunderskuddet for 2018 - at
hensætte et større beløb tilforskønnelse af området samt en række nødvendige reparationer, i alt med lidt
over L,L mill.kr. i regnskabetfor 2OL7.
Endvidere mente bestyrelsen, at der var midler til rådighed til at fastholde nedsættelsen af kontingentet
med L0% også for 20L8.
HD skulle herefter foretage de nødvendige beregninger og fremsende et korrigeret udkast

til budget til

bestyrelsen.

(Det har imidlertid vist sig, at der ikke i budget og regnskab er tilstrækkelig rum for at honorere samtlige
bestyrelsens ønsker, hvorfor der vil blive udarbejdet et nyt budget baseret på den nØdvendige reduktion af
udgifterne og forøgelse af indtægterne til forelæggelse på bestyrelsens møde den 20.marts 2018.)
Der var enighed om at hensætte følgende vedligeholdelsesposter i regnskabetfor 2OL7:
Reparation af bolværker
250.000 kr.
promenadebro
Reparation af
40.000 kr,
Den Blå Kile
40.000 kr.
125.000 kr.
I alt
455.000 kr.
Der var ikke andre bemærkninger.

AD. 3. Gensidig orientering, herunder beretning fra forskønnelsesudvalget.
BJS

oplyste, at kødbilen var kommet tilbage, men nu stod på Nordeas område

Der havde været droneoptagelser

i

Havneparken. Et tidligere bestyrelsesmedlem havde gjort dem

opmærksomme på, at området var privat. HD havde kontaktet dem efterfølgende og fået oplyst, at de havde

tilladelse til at fotografere ud over vandet og, at de havde forladt området, da de havde fik oplyst, at de var
på privat grund.
Ansøgning fra kommunens byliv, om opsætning af net på træbroen, blev behandlet. Bestyrelsen, med
undtagelse af BJS, stemte for at der blev givet tilladelse, dog under forudsætning at at kommunen hæfter
for eventuelle skader på broen og at havnefogeden holder opsyn med nettet. HD melder tilbage.

Ad.4. Stillingtagen til ansøgning fra AB Bryggens Have ll på cykelstativer
Ansøgningen blev godkendt under forudsætning af, at foreningen selv overtager vedligeholdelsen omkring
stativerne. Der gøres opmærksom på, at der skal passes på eventuelle rØr og ledninger i forbindelse med
opgravningen, HD giver besked.

Ad. 5. Drøftelse af anspgning fra Sparta om Copenhagen Marathon og fordeling af opgaver
forbindelse hermed.
Ansøgning fra Sparta om afholdelse af Copenhagen Marathon den
bliver kontaktperson. HD giver besked til Sparta.

i

70.- L4. maj 2018 blev godkendt.

ttlt<

Ansøgning fra Arla Food, var et flertal af bestyrelsen enige om at takke nej til, da der er tale om et lukket
arrangement, hvor der tages entre, Bestyrelses holdning er, at Grundejerforeningens fællesarealer skal være
tilgængelige for offentligh eden.

Arla har efterfølgende ændret konceptet, så der bliver gratis adgang for alle. Herefter har et flertal af
bestyrelsen givet ti ladelse til a rra n gementet.
I

Ad. 6. Forslag fra Forskønnelsesudvalget.
Behandlet under punkt 2

Ad 7. Orientering om igangværende sager, herunder Hede Danmark m.v. v/Jan Møller.
Der er plantet nye træer. Udskiftning af knækkede fliser pågår.
JM har haft møde med Hede Danmark, da udgifterne, specielt til ekstraordinær renhold, har været meget
høj. Der bliver strammet op. Hede Danmark sender en kreditnota på 50.000 kr. vedr. 2017.
lfølge en sammenligningsoversigt over henholdsvis Ejendomsvirke og Hede Danmark, fremgår det, at Hede
Danmark stadig er billigst selvom udgiftsfordelingen er anderledes.

Ad 8. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder emner til beretningen
AH genopstiller ikke

til bestyrelsen. Alle

Øvrige medlemmer er villige

tilgenvalg

Emnertil beretningen: Bestyrelsens holdningtil husbåde og arrangementer, forskønnelse af fællesarealer,
Axel Heides Plads, Hede Danmark, budget m.v.
Udkast

til indkaldelse og bilag er klar til næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen afholdes den 17. april kl. 17 i LO's lokaler.

Ad

9. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmØde er den 20. marts kl. 8.30 hos
Som referent
Hanne Dalgaard

CEJ.
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