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lndkaldelse

På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i ejerforeningen
Kaj Plads 24 til afholdelse

Onsdag den 2. maj 2012, kl. 19.00

iLO, Landsorganisationen iDanmark, cafe istuen, lslands Brygge 32D,2300 Køben-
havn S.

Der vil ved generalforsamlingen blive serveret kaffe og vand.

I henhold til vedtægternes $ 6, stk. 2 har generalforsamlingen følgende dagsor-
den:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens aflaeggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

4) Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regn-
skabsår.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6) Valg åf to suppleanter.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

Sortedam Dossering 43 - 22OO København N - Telefon 35 35 43 00 - Telefax 35 36 09 56 - CVR-nr. 85 41 12 17



Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtæg-
ternes $ 7, sfk. 2 være bestyrelsen i hænde senesf 2 uger før generalforsamlin-
gens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes
med tilhørende materiale tilforeningens medlemmersenesf 1 uge før generalfor-
samlingen.

Bilag:

A) Bestyrelsens beretning
B) Forslag
C) Arsrapport for 2011 indeholdende budget for 2012
D) Fuldmagt



Beretning, ejerforening 2011 

 

Større aktiviteter 

Ejerforeningen har anlagt sag mod Havnestad (oprettet af Sjælsø Gruppen), 
der i sin tid var bygherre for Kajplads 24. Striden drejer sig om utilstrækkelig 
facadebemaling og om ukorrekt montage af vinduer. Vi afventer en syns- og 
skønsmand, der kan bedømme forholdene. Det sker formentlig til juni/juli. En 
malermester, der virker i syns- og skønssager, har sammen med Akzo Nobel 
undersøgt bemalingen og erklæret, at kvaliteten er kritisabel. 

Indgangspartierne har fået en ansigtsløftning med nye måtter, billeder og 
planter. Tilbagemeldingerne har været meget positive. 

Cykelstativer i to etager er blevet opsat i kælderen ved opgang B. Det har 
mindsket cykelroderiet betydeligt. 

 

Daglig drift 

Vi har ansat en ny vicevært, der startede i februar 2012. Skiftet af vicevært 
skyldes bestyrelsens ønske om hurtigere og bedre teknisk service på vores 
installationer, bedre kommunikation, bedre vedligeholdelse af det grønne 
område og forøget standard af rengøringen. Alle forventningerne er blevet 
indfriet. Mange samtaler og forhandlinger med ejendomsservice firmaer gik 
forud for bestyrelsen valg af vicevært. 

Bestyrelsen arbejder konstant med mulige forbedringer af ejendommen, lige 
fra tekniske installationer til vedligeholdelse af det grønne område. Siden 
sidste generalforsamling har vi fået udfærdiget et nyt energimærke, der 
rykker ejendommen op i energiklasse B. Det er en fordel for dem, som vil 
sælge deres lejlighed. Alle tekniske anlæg er ved at blive gennemgået af 
fagfolk. Bestyrelsen forventer, at en bedre tilstand af vores anlæg vil 
nedsætte energiforbruget og mindske vedligeholdelsesomkostningerne. 

Ventilationen opleves enten for kraftig eller for svag af mange beboere. 
Løsningen er en indregulering af en hel opgang af gangen, hvor hver enkelt 
lejligheds udsugning justeres. Det er en bekostelig omgang, som vi indtil 
videre udskyder, indtil gennemgangen af de tekniske anlæg er tilendebragt. 

Sikkerheden mod indbrud er blevet forbedret. Yderdørene var ikke i stand til 
at smække og låse ved lave udendørstemperaturer, fordi olien stivnede i 
lukkemekanismen. Løsningen var at montere en dørpumpe over hver 
hoveddør. 



Containerrummet ved gæsteparkeringspladsen er kun beregnet til papir, men 
et par gange om året flyder det over med byggeaffald, flasker m.m. 
Administrator har på bestyrelsens opfordring sendt et skarpt brev til synderne, 
hvis de har efterladt deres navn. Låsen på døren samt nye plakater med 
opfordring til at holde orden har været medvirkende til at mindske problemet. 
Udgiften til ekstra bortkørsel af affald er yderst begrænset (få tusinde kr 
årligt), men det er en kilde til stor irritation for mange. Du kan selv være med 
til at afhjælpe problemet ved at tage evt. flasker fra containerrummet med, 
hvis du selv skal til flaskecontaineren. 

Småreparationer udføres løbende. Den udendørs belysning var en overgang 
ude af drift pga. et defekt kabel i jorden. Et nyt kabel blev trukket. 
Dørtelefoner og lamper kræver hyppig vedligeholdelse. Lugerne til affald 
springer af og til op. Årsagen har vist sig at være, at gummiringen mellem 
luge og skakt sammenpresses, når der suges. Resultatet er at håndtaget 
falder ned, når suget ophører, og lugen springer derfor op. Håndtaget er 
forsøgsvis vendt på affaldsskakten i stuen i opgang a, for at se om det løser 
problemet. 

Økonomi 

Vi har overskud, fordi der ikke har været behov for tekniske rådgivere. Fravær 
af større reparationer eller vedligeholdelsesarbejder har også haft betydning. 
Udgiften til renholdelse er større end forventet pga. indkøb af salt til 
blødgøringsanlægget. Bestyrelsen er i gang med at undersøge, om dette 
anlæg virker efter hensigten. Udgifterne til især forsikring og energimæssige 
forbedringer forventes at stige. 

Beslutningen om at opkræve et vedligeholdelsesgebyr på 1400 kr. er 
problematisk, fordi gebyret er vanskeligt at administrere, da administrator ikke 
får oplyst ind- og udflytning af lejere. Derfor vil bestyrelsen stille forslag om, at 
udlejere skal oplyse om ind- og udflytning. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af Michael Raunkjær (formand), Carsten Thomsen, Bente 
Andersen, Hans-Henrik Dyrved. 

Bestyrelsen har afholdt 6 møder siden sidste generalforsamling og har også 
haft en del møder og samtaler med håndværkere. 



Forslag til generalforsamling, ejerforeningen Kajplads 24 
 

4a. Nye låse til kælder:  

Bestyrelsen foreslår, at vi får et nyt låsesystem til port og kælderdøre til pulterkammerområdet. Der har 
været begået indbrud i pulterkamre og i viceværtens rum uden at låsene på de kraftige ståldøre har taget 
skade. En tyv har åbenbart nøgle til området. Et elektronisk låsesystem til ca. 30.000 kr. kan omstilles uden 
omkostninger, hvis en nøgle skulle bortkomme. Omstilling af de eksisterende låse koster mindst det 3‐
dobbelte, hver gang en nøgle forsvinder. Den elektroniske nøgle minder om et hundetegn, der blot skal 
holdes op foran døren. Fjernbetjening til porten vil stadig virke. 
 
4b. Vedtægtsændring – nye indflyttere:  

Det er tidligere besluttet at opkræve et vedligeholdelsesgebyr på 1400 kr. af nye beboere. Ordningen er 
dog svær at administrere, fordi administrator ikke automatisk får besked om indflytning af lejere. 
Bestyrelsen forslår, at vedtægterne omtaler, at udlejere har pligt til at melde om indflytning af lejere. 
§11.5: Ejere har pligt til at orientere administrator om indflytning af lejere. 
 
4c. Vedtægtsændring – dagsorden til generalforsamling:  

Vedtægterne blev sidst ændret 5. november 2010. Ved en fejl udgik den sætning, der muliggør 
fremsættelse af forslag. Den oprindelige sætning foreslås genindsat. Bestyrelsen stiller forslag om, at 
dagsordenen i vedtægter (6.2) bliver som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6. Valg af to suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende ejerforeningen behandlet af 
generalforsamlingen, idet forslag fremsættes efter §7. 
 
4d. Kvartalsvis hovedrengøring af opgange: 

Bestyrelsen foreslår at der indføres en kvartalsvis hovedrengøring af opgangene. Denne rengøring omfatter 
rengøring af fuger, fjernelse af spindelvæv, vask af ruder, aftørring af lamper, hovedrengøring af elevator, 
dybderengøring af gulv, aftørring af mærker på vægge mm. Formålet er, at højne standarden på opgangene 
og sikre, at disse altid er præsentable. Pris for hovedrengøring af trappeopgange er 3.750,00 kr. ekskl. 
moms pr. gang. 
 
4e. Cykelstativer i opgang A og C: 
Bestyrelsen foreslå at der opsættes cykelstativer i opgang A og C svarende til det som er opsat i opgang B. 
Prisen er 37.000 kr. per opgang. Forslaget fremsættes på trods af at der har været berettiget kritik af at 
cyklerne er meget højt oppe i opgang B. Bestyrelsen har dog erfaret, at de cykler som er på øverste niveau 
ikke bliver brugt (flade dæk). Således mener bestyrelsen at ordningen trods alt er en god løsning. Pristilbud 
fra smedefirmaet Schæbel er vedlagt. 
 
4f. Gæsteparkeringspladser: 
Bestyrelsen foreslår, at der etableres kontrol af parkering på gæsteparkeringspladsen. Hensigten er  at 
minimere antallet af køretøjer parkeret udenfor båse samt at begrænse uvedkommende parkering og sikre 
ledige pladser til ejendommens gæster. 
 
Hver enkelt husstand får udleveret 1 stk. plastikkort, som ved parkering på pladsen placeres i forruden. 
Kortet skal ligeledes benyttes af parkerende gæster. Kortet skal placeres i forruden senest 15 minutter efter 
parkeringens opstart. Køretøjer uden gyldig p‐tilladelse eller køretøjer som parkeres uden for de 
afmærkede båse, pålægges en kontrolafgift på kr. 500,‐ 
 



Kontrol af parkeringspladsen sker uden beregning af Cityparkering. Cityparkering modtager indtægter fra 
afgivne kontrolafgifter som honorar. Bestyrelsen har mulighed for at gøre indsigelse mod afgivne afgifter. 
 
Cityparkering udleverer parkeringstilladelser og opsætter skiltning U/B. 
 
Ordningen kan uden varsel opsiges af Kajplads24. 
 
Cityparkering kan tilkaldes i tilfælde af ulovligt parkerede køjetøjer, således at disse pålægges en 
kontrolafgift. 
 
 
 
4g. Projektgruppe etableres mod højhuse og indsnævring af havnen: 
Anmodning: Bestyrelsen er blevet bekendt med at Stadsarkitekten drømmer om højhuse på 11 etager, som 
skal bygges på indsnævring af havnen med hele 40%  på modsatte side (ved den tidligere skrotplads). 
Projektet Enghave Brygge består af højhuse på 11 etager. De skal opføres så tæt på Kaj Plads 24, at de uden 
tvivl vil tage det meste udsigt og aftensol med nedafgående lejlighedspriser til følge. Uddrag af arkitektens 
redegørelse er vedlagt. Redegørelsen kan findes i sin helhed på www.kajplads24.dk under referatet fra 
bestyrelsesmødet 26. marts 2012. Bestyrelsen håber at der kan findes ressource stærke folk som har lyst til 
danne en projektgruppe for at påbegynde lobby arbejde overfor kommunen.  
 
4h. Sommerfest og Tordenskjolds soldater:  
Det foreslås af bestyrelsen at afholde en sommerfest for alle i ejendommen en weekend først i juli. I 
samme anledning kunne vi afholde en ejerforeningsdag, hvor alle dem som kan hjælper til med at rydde op 
i have, opgange med mere. Prisen vil ligge i lejet 5.000 – 10.000 kr. 
  
4i. Mulighed for kajakopbevaring: 

Bente Andersen foreslår, at det undersøges, om der er mulighed for leje af opbevaringsplads til kajak i 
kælder. Forventet lejepris kr. 100 pr. måned. 
Den halve parkeringsplads ved opgang B kan evt. benyttes, dog forudsat at kajak er under 5 meter lang. 
Forventet lejeindtægt pr. år ved min. 4 kajakpladser = kr.  4.800,‐ 
Forventet udgift til etablering af stativ til kajakker = max. kr. 3.000,‐ 
 
4j. Legeplads – stillet af Carsten Thomsen B, 5tv: 
JM Danmark fra Kajkanten var desværre ikke interesseret i at lave en fælles lejeplads med Kaj Plads 24. 
Således foreslås det, at vi arbejder videre med en mindre legeplads kun for børnene og børnebørnene på 
Kaj Plads 24. Helt specifikt foreslås følgende uafhængige forslag: 

 Fjerne skibet i haven som næsten ikke bliver brugt for at skabe plads til en mere brugbar legeplads. 

 Af samme årsag foreslås det at fjerne 2‐3 stykker af de træbuske samt dertilhørende jernringe. 

 Etablering af et legetårn med rutchebane, trappe og lille købmandsdesk. Pris 43.855 kr. 

 Etablering af gyngestativ med storkerede og faldunderlag. Pris 47.555 kr.  

 Etablering af balancebom med elefantfødder. Pris 18.300 kr. 

 Indkøb af to små fodboldmål til de større børn. Pris 1000 kr. 

 Ved at fjerne midten af bøgehæk tættest på vores bygning kunne vi etablere et lille lukket miljø 
med græs omringet af bøgehæk for de helt små børn. Dette bør vi selv kunne gøre. 

Priserne for legetårn, balancebom og gynge er specificeret i vedhæftede tilbud fra Indus. Ved indkøb af alle 
tilbud opnås en rabat og dermed en samlet pris på 90.000 kr. Det skal i øvrigt bemærkes at gynge og tårn vil 
være ca. 2 meter højt og vil blive placeret tættest muligt på skellet til Kajkanten. Se også billeder nedenfor. 
 



   
 

 

 
 



Forslag til generalforsamling, p-lauget Kajplads 24 
 
5a. Fjernelse af effekter  

Bestyrelsen foreslår, at alle effekter på p‐pladser, der ikke kan henregnes som køretøjer, vil blive fjernet for 
ejerens regning efter et varsel på 1 måned. Baggrunden er, at p‐pladserne anvendes til hensætning af 
effekter som f.eks. møbler og bildæk. Det skæmmer p‐kælderen, øger brandfaren og mindsker 
oversigtsforholdene. Trafikforholdene reduceres samtidig, fordi effekterne hindrer de parkerede biler i at 
holde bag afmærkningen. Det har medført indtil flere buler i folks biler. 
 
 



 Søndergaard Parkmøbler ApS
 Sydvestvej 115 – 2600 Glostrup 
 CVR: 27 17 35 51 – Fax: 43 63 23 07 
 Tlf.:  43 63 26 99  
 www.soendergaard-parkmoebler.dk 
 
 info@schaebel.dk 

Borde – bænke – bord-bænkekombinationer –cykelstativer  i mange udformninger – cykelskure 
– pullerter – vejbomme – truckværn – afskærmninger – tyverisikringer –  solide og flot designede 
knagerækker til institutioner – interiør til omklædningsrum –  se også mere om vor 
kleinsmedafdeling på www.schaebel.dk. 

    ”Kajplads 24” 
    Islands Brygge 34 
    København 
    
    Att.: Carsten Thomsen, carstenthomsen@hotmail.com 

Glostrup, d. 23. januar 2012 
 

Cykelstativer – kælderrum opg. 34 A&C samt stativer i overdækning på P-plads 
 
I forlængelse af behageligt møde hermed tilbud på nedenstående stativer inkl. montering 
(samt demontering og bortskafning af eksisterende stativer i overdækningen): 
 
Rum, opgang 34A  
16+12 pladser, som dem, I har fået., kr.:  37.275,- 
Indregnet er ”håndbeskyttelsesliste” på ydre kant af U-profil, der bærer de øverste cykler. 
Tillæg for udtræksskinner til øverste cykler, kr.:   4.480,- 
 
Rum, opgang 34C 
Som ovenstående. 
 
Eksisterende cykeloverdækning på P-plads 
Demontering af eksisterende cykelstativer ud mod vandet.  
Opmåling, fremstilling og montering af beslag for nye stativer (boltes i søjlerne, huller 
behandles med koldzinkspray for rustbeskyttelse) 
Fremstilling og montering af stativer type 13 på specialmål 
Mountainbikehjul kan ikke parkeres i denne type stativ. Afstand ml. cykler: 300 mm 
I alt 13 pladser 
  
I samme overdækning på anden side af skillevæggen: 
Opmåling, fremstilling og montering af beslag for nye stativer (boltes i søjlerne, huller 
behandles med koldzinkspray for rustbeskyttelse) 
Fremstilling og montering af stativer type Konisk 45 grader på specialmål. 
Parkering startes helt inde i det fjerneste hjørne for optimering af pladsens udnyttelse. 
Alle slags cykeldæk kan parkeres i denne type stativer. Afstand ml. cykler: 450 mm 
I alt parkering for 8 cykler 
 
Pris, kr.:  13.312,50 
 
Alle priser er ekskl. moms. 
 
Med venlig hilsen 
 
 Søndergaard Parkmøbler ApS 
 Stine Christophersen 
 



Startredegørelse
ENGHAVE BRYGGE

e



Startredegørelse Enghave Brygge
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Startredegørelse Enghave Brygge
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E/F Kajplads 24

Fuldmagt

U ndertegnede ejerlej I i g hedshaver af lej I ig hed n r.

(Beors UDFvLDT MED BloKBoesrnvrn)

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Giver herved

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

fuldmagt til på mine vegne at stemme på ejerlejlighedsforeningens ordinære
generalforsamling, der afholdes 2. mal 2012.

Den I 2012

Underskrift




