
Ejerforeningen Hasle Marina ll
Hasle Marina l9 - 53

Til medlemmer af E/F Hasle Marina ll

København den 26. april 2018.

Referat ordinær qeneralforsamlinq for E/F Hasle Marina ll.
Tid oq sted: Lørdaq den 14. april 2018 k1.14.00 Østerbrohuset (Østerbro Madhus).
Arhusqade 103.2100 København Ø

Dagorden:

1. Valg af dirigent og referent.

Referat:
Peter Bruun blev valgt til dirigent og Jan som referent
Peter kunne konstatere at generalforsamlingen var lovformeligt indkaldt.

2. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år

Referat:
Formanden fremlagde årsberetningen og hovedpunkterne var:

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling i 2017 . Der har
yderligere været møder med Brugergruppe, havneråd og by{ing mm omkring udviklingen af Hasle,
og Hasle Havn.

Udvendio vedliqeholdelse af husene:

Der var ikke planlagt vedligehold i 2017 , men træværket kræver løbende vedligehold. Vi håber
med tiden dette bliver mindre fordi vi udskifter til trykimprægneret træ, men udgiften i 2017 blev
alligevel små 80.000 kr. mod det budgetterede 50.000 kr. Derfor kommer vi i

vedligeholdelsesplanen også med et forslag til systematisk udskiftning af søjlerne der holder
altanerne til galvaniserede stål søjler der hvidmales.
Antennen krævede igen i 2017 lidt vedligehold. Denne gang vær det radiosignalet som flere havde
problemer med.

I foråret 2018 gennemgår en tømrer de hvide rækværker omkring altanerne og mellem husene, for
at udskifte træ med råd i. Det bliver sikkert en tilbagevendende begivenhed de næste år.

lgen i år har vi købt nogle granitskærver som i Påsken blev spredt ud langs med terrasserne af
nogle af de ejere der holdt påskeferie på Bornholm.
Bestyrelsen udarbejder hvert år en vedligeholdelsesplan, hvor vi lytter til fagfolks bud på
intervallerne mellem de fremtidige vedligeholdelser.
Dels vil vi gerne passe godt på husene, men vi laver også et rullende fem års budget for
vedligeholdelsen, således at kontingentet bliver nogenlunde konstant selv om nogle år bliver
væsentligt dyrere end andre.
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Antenneanlæq oq bredbånd

Der har som sagt været lidt vedligehold, og teknisk opgradering sidste i 2016, og igen lidt
vedligehold i 2017.

Der er ingen ændringer vedr. fibernettet som er solgt til Bomholms Fibernet ApS, der er et datterselskab til
Global Connect som ligger i Tåstrup.

Hjemmeside:

Vores hjemmeside med adressen www.haslemarina2.dk. Bliver løbende opdateret med oplysninger der
kan være relevante for os alle. I er meget velkomne til at komme med input til siden.
Jesper Schou Hansen er webmaster, og gør et dygtigt og hurtigt arbejde når der skal nyheder på
hjemmesiden.

Tiltaq vedr. forskønnelse omkrinq Hasle Havn med videre:

Den nye udendørsbelysning langs med havnen er blevet justeret så den ikke blænder op og ned
når man passerer forbi en lampe.

Affaldscontainere:
Vi har i et par år haft dialog med Bofa om nogle nye pænere og nedgravede affaldscontainere.
I år lykkedes det at opnå enighed mellem Bofa, Havnen og de to ejerforeninger om en ny og
pænere løsning. Den nye affaldsløsning bliver etableret i foråret 2018.

Husbåde:

Der er stadig lidt diskussionen om husbåde i Hasle Havn. Det oprindelige projekt med ca. 10
husbåde blev der skrevet en del om i de bornholmske medier. Men det projekt er lukket. Det der
tales om nu, er to eller tre husbåde i ved kajen i den eksisterende havn.

I øvriqt:

Til slut viljeg gerne sige tak til alle i bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde i det
forløbne år, og tak til revisor Carl Johan og til vores webmaster Jesper for et fint stykke arbejde i

2017

3. Fremlæggelse af regnskab og status med påtegning af revisor til godkendelse.

Referat:
Kasseren gennemgik det fremsendte regnskab.
Der er en enkelt rettelse til det udsendte regnskab, skal stå kr. 90.O50,-. Det vil blive rettet og
reg nskabet genfremsendt.
Den ekstraordinære udgift, er til udskiftning af de hvide stave i rækværket.
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4. Forslag fra bestyrelsen:
o Fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år

5. Forslag fra medlemmerne.
lngen forslag

6. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg

Valg af formand
o Erik Steen Andersen, formand

Referat:
Erik blev genvalgt uden modkandidat

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
o Charlotte Lauridsen, kasserer
o Jan Kammer
o Leif Dige

Referat:
Leif blev genvalgt uden modkandidat

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
o Lone Gadeberg
o Kirsten Abel

Referat:
Lone og Kirsten blev genvalgt uden modkandidater

Referat
Formanden fremlage bestyrelsens forslag til driftsbudget 2018
Bestyrelsen indstiller at kontingentet stiger med 10 kr. pr fordelingstal

Det planlagte vedligehold i 2018,
o Træværket skal gennemgås og enkelte stolper ved altanerne udskifies.
o De hvide træværk males
o Terrasse og altangulve, der fiernes alger og olieres.
o Tagene sprøjtet for algebelægning og afløbene renses.

Det anbefales yderligere at stolperne der bærer altanerne udføres som hvidmalede,
galvaniserede stålstolper. lfølge tilbud til 3.800 kr. pr stk. eks. Moms, ved køb af 9 stk.
Stålstolperne kommer til at ligne de nuværende, dog er de lidt mindre.
Stolperne på havsiden vil blive skiftet først.

Ovenstående blev god kendt af generalforsamli ngen.
Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på, om der er råd itræværket.
Der er problemer med at tagrender stopper til. Det henstilles til medlemmerne at rense
egne tagrender.

a

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
o Revisor.
o Revisorsuppleant.

Carl Johan
Jesper Schou Hansen

Villig tilgenvalg

lkke på valg
lkke på valg
Villig tilgenvalg

villig til genvalg
Villig til genvalg

villig til genvalg
villig til genvalg
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Referat:
Carl Johan og Jesper blev genvalgt uden modkandidater

8. Eventuelt.
Der vil blive anskaffet nogle malerbøtter, der kan rekvireres hos Erik.

Vedhæftet referatet:
Godkendt regnskab for 2018.

Der blev serveret sandwich med øllvand samt under generalforsamlingen og derefter kage med
kaffe/the i mødelokalet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen Hasle Marina ll

Referent: Jan Kammer

Peter Bruun
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