
Referat af Bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen d. 3. feb-
ruar 2010 

Tid 20:00 – 22:00

Sted Viceværtlejligheden

Deltagere Rune Ulrich Madsen 
Sven Petersen 
Vibeke Butzbach 
Niels Højgaard Pedersen

RUM 
SVP 
VB 
NHP

Fraværende Henrik Marx Larsen HML

Kopi Bestyrelsen

Referent NHP

Dagsor-
den

Punkt Ans-
varlig

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af forrige mødereferat 

3. Gennemgang af post, godkendelse af regninger og hen-
vendelser til bestyrelsen 

4. Opgaveliste

5. Evt.

6. Næste møde
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Punk
t 

Tekst Ans-
varlig

1. Valg referent: 

NHP blev valgt til referent (turnus). 

NHP

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Referat af 4/11 og 2/12 udestår. RUM fremsender disse 
snarest

RUM

3. Gennemgang af post, godkendelse af regninger 
og henvendelser til bestyrelsen: 

- Diverse fakturaer fra bl.a. Thormax, Rent a plant, 
KONE, ENCO etc. blev godkendt og signeret 

- GF Holmen kontingent på kr. 14.524,59 godkendt 

- Regning på ny pumpe fra ENCO 46.000  

- Beboer/ENCO vedr. rensning af afløb (3.064,00 kr + 
moms). Afvist idet der ikke er tale om ejendom-
mens fællesinstallation 

- Udokumenterede regninger fra E/F Saugværket via 
Datea. Indsigelse som sædvanlig og regninger sam-
les sammen med henblik på betaling ultimo 2010, 
hvis totalen er rimelig. 

- Administrator anmoder om regnskab/kassebehold-
ning pr. 31/12 2009 med henblik på udarbejdelse af 
årsregnskab

Alle 

RUM 

RUM 

SVP spørger 
Jimmi  

RUM/SVP 

VB 

NHP orien-
terer HML 
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4. Opgaveliste 

Likviditeten er nu genoprettet efter at opkrævninger er 
hævet jf.  budget. 

Generalforsamling 2010: 15/4 eller 22/4 (sted under-
søges) 

Dagsorden (standard jf. vedtægterne) 

Forslag og emner fra bestyrelsen til generalforsamling 
2010: 

- Oprydning af cykler og affald på P-dæk m.v. 

- Præcisering af retningslinjer for udvendig vedlige-
holdelse, fx farver på terrasser, vinduer etc. 

- Præcisering af retningslinjer for betaling af ind-
vendig vedligeholdelse af installationer, fx rensning 
af vandrette og lodrette faldstammer etc. 

- Tyverisikring af P-dæk. Willis kontaktes evt. med 
henblik på rådgivning vedrørende forebyggelse af 
indbrud. 

- Grundejerforening orientering om fordelingstal og 
dermed endelig opgørelse af økonomien til geno-
pretning af infrastrukturen  

- Forsikring. Dækker fællesforsikring glas 

- Opmaling af P-båse (pris skal indhentes) 

- Hjemmesiden (orientering, bedre brug, uddannelse) 

- Badetrappen (problemer med brug af unge der ikke 
tilhører ejendommen) 

- Vedligeholdelse, facademaling etc. 

- Budget 2010 (NHP kommer med et oplæg til næste 
møde) 

Pullerter til P-plads foran bygningen blev udsat på 
grund af dårlig likviditet i efteråret 2009. Sagen 
genoptages. 

- RUM meddeler SVP pullerttype samt udarbejder 
skitse med placering. Herefter igangsætter SVP

RUM 

SVP 

5. Evt.

6. Næste møde: 

Næste møde afholdes torsdag den 25. februar kl. 
19:30 

(Evt. holdes det hos VB)
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