Grundejerforeningen Havnestad

6. april 2018

MØdereferat nr. 73

Ejd.278

År 20L8 den 20. marts kl. 8.30 afholdtes bestyrelsesmØde i Grundejerforeningen Havnestad hos
CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 KØbenhavn K

(E

J

Til stede:
BjØrn Juell-Sundbye, A/B Jutlandiahus (BJS)
Max Katznelson, E/F Gronings Have (MK)
Lars Thostrup, EF Gemini Residence (LT)
Annemette Hyldgaard, Kaj Plads 24 (AH)
Christian W. Christiansen, A/B Bryggens Have ll (CC)

Afbud

fra:

Nils Kruse, E/F Pressesiloen (NK)

På mødet blev fplgende dagsorden behandlet:

1.

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmØde nr.72

2

Økonomi; godkendelse af udkast til regnskab for 2Ot7 og budget 2018 samt drøftelse af et
meget foreløbigt budget 2019

3

Gensidig orientering, herunder status på arrangementer

4

Drøftelse af forslag fra forskønnelsesudvalget på basis af forslag fra HD

5

Orientering om igangværende sager, herunder plantning af træer og opdateret
vedligeholdelsesplan v/ Jan Møller

6.

Drøftelse af cykelstativ, opsat af Bryggens Have ll.

7.

Forberedelse af generalforsamlingen den 17. april2OIS, herunder godkendelse af indkaldelse
og bestyrelsesberetn i n g.

8.

Kandidater

9.

Eventuelt

til valg til formand.

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde nr.72.
Referat nr.72 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer

'

'

CEj Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V
Tlf.33 33 B2B2 CVR 29 B0 32 50 kbh@cej.dk . www.cej.dk

'

.

Penneo dokumentnøgle: Y0PMI-QXT63-S27VQ-MA6ZP-3UZHS-BI8OG

Hanne Dalgaard, CEJ Ejendomsadministration A/S (HD)
Jan Møller, CEJ Ejendomsadministration A/S (JM)

Ad 2. Økonomi, godkendelse af udkast til regnskab tor 2Ot7 og budget 2018 samt drøftelse af et
meget foreløbigt budget 2019
HD gennemgik udkast

til årsrapport for 2017. Der var enighed om, at det var forvirrende med de aftalte

henlæggelser til vedligehold, så de tilbageføres og bliver taget med
underskud bliver 148.495.

i

budget 2018

i

stedet for. Årets

Budgetudkast for 2018 blev gennemgået og bestyrelsen blev enige om at hensætte 200.000 til forskønnelse
i henhold til forslag fra forskønnelsesudvalget. Der vil bl.a. blive opsat en moonstone på Axel Heides Plads
som forsØg. Budgettet medfører uændrede bidrag og kommer ud med et underskud på 1.340.515.
Underskuddet dækkes af indestående i bank.
Det må forventes, at bidraget forh6jes i2OI9.

AD. 3. Gensidig orientering, herunder status på arrangementer.

oplyste, at cykeludlejningen havde forsøgt sig igen, men da de igen blev gjort opmærksomme på, at det
var privat område var de flyttet.
BJS

Arla-Food havde ændret konceptet og aftale var faldet på plads
Den kommende bestyrelse skal drøfte politik og retningslinjer for arrangementer

Ad. 4. Drøftelse af forslag fra forskønnelsesudvalget på basis af forslag fra HD.

Punktet er drøftet under punkt 2
Ad. 5. Orientering om igangværende sager, herunder plantning af træer og opdateret
vedligeholdelsesplan v I lan Møller
Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået og rettet til.
BJS bad bestyrelsen være opmærksomme på kommunens debat om fældning af kirsebærtræer, det skulle
nØdvendigvis ikke ske på grundejerforeningens område.

Evt. skilt ved Bryggebro med fartbegrænsning som ved de øvrige cykelbroer

Fionahus har haft en sag med kommunen ang. tidsbegrænsning for parkering.

Ad. 5. Forslag fra Forskønnelsesudvalget.
Opsætning af cykelstativ er ikke sket i henhold til den ansøgning bestyrelsen godkendte på mØdet ijanuar
Både placering og stativ er ændret. BJS giver Bryggens Have besked på at fjerne stativet.
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Der var ikke andre bemærkninger

Ad 7. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder godkendelse af indkaldelse og
bestyrelsesberetning.
AH genopstiller alligevel

til bestyrelsen

Beretningen rettes til mht. budget og Økonomi
Alle bestyrelsesmedlemmer skal huske at få fuldmagt fra deres forening på, at de kan opstille
lndkaldelsen blev gennemgået og godkendt.
Generalforsamlingen afholdes den 17. april kl. L7 i LO's lokaler

Ad 8. Kandidater til formand.
BJS

ville gerne opstille til formandsposten, hvilket den øvrige bestyrelse tilsluttede sig.

Ad 9. Eventuelt.
N

æste bestyrelsesmød e fastsættes på gen era lforsa

Som referent
Hanne Dalgaard

m I i nge n.
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CC

havde forhørt sig hos mulige emner, men ingen var interesseret
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