
  

Referat af Bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen d. 4. feb-
ruar 2010 

Tid 19:30 – 21:00

Sted Viceværtlejligheden

Deltagere Rune Ulrich Madsen 
Sven Petersen 
Vibeke Butzbach 

RUM 
SVP 
VB 

Fraværende Henrik Marx Larsen 
Niels Højgaard Pedersen

HML 
NHP

Kopi Bestyrelsen

Referent VB

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: 

VB blev valgt til referent (turnus). 

VB

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Godkendt mødereferat af den 3. februar 2010. Referat 
af 4/11 og 2/12 udestår. RUM fremsender disse 
snarest

RUM

3. Gennemgang af post, godkendelse af regninger 
og henvendelser til bestyrelsen, dato for næste 
generalforsamling: 

- Der var enighed om at fastsætte datoen for gener-
alforsamlingen til den 22. april 2010 kl. 19:00. 
Niels og Rune mødes separat og forbereder frem-
læggelse af bestyrelsesberetningen som power 
point rep. 

- Diverse fakturaer, herunder kreditnotaer fra bl.a. 
Thormax, Rent a plant, Lars Larsen ENCO etc. blev 
godkendt og signeret: 

- Udlæg for kloakrens på stammen til lejl. nr. 50 på 
kr. 725,00 

- Kreditnota fra Rent Plant kr. 3.250,- 

- Lars Larsen ApS kr. 27:000 

- Thormax Danmark A/S Dørautomatik kr.  1.990,38 

- Enco, udskiftning af varmepumpe kr. 45.066,08. 
Checket med Jimmy og godkendt. 

- Enco, regning 3.830,- afvist, ny kreditnota mod-
taget og signeret. Anmodning om fremsendelse af 
faktura til Jackie Philip Bohnestedt-Michaelsen  

- 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. 

- Skrivelse fra Grundejerforeningen Holmen vedr. 
afregning for udgifter til fælles veje m.m./endelig 
opgørelse. Aftalt at VB og NHP kontakter NCC vedr. 
tilbagebetaling. 

- Modtaget saldo samt kontokort med anmodning om 
gennemgang med henblik på udarbejdelse af 
årsregnskab. Videregives til Torben Skovgaard til 
gennemgang.  

Alle 

Alle 

RUM/NHP 

RUM/SVP 

VB 

VB 

VB tager fat 
i TS 
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4. Opgaveliste 

Skrivelse fra Datea A/S om forslag til vedtægtsæn-
dringer, påses af VB 

Meddelelse fra Datea A/S om at lejlighed: Galionsvej 
3, 2. dør er solgt til Trine Villumsen & Asser Berling-
Rasmussen. 

Gennemgang af den allerede udarbejdede vedligehold-
elsesmanual 

Forslag og emner fra bestyrelsen til generalforsamling 
2010: 

- Oprydning af cykler og affald på P-dæk m.v. Advis-
erer beboerne på generalforsamlingen om at cyk-
lerne bliver mærket med en frist på 3 måneder. 

- Præcisering af retningslinjer for udvendig vedlige-
holdelse, fx farver på terrasser, vinduer etc. Udar-
bejdelse af manual sættes på næste års budget. 

- Præcisering af retningslinjer for betaling af ind-
vendig vedligeholdelse af installationer, fx rensning 
af vandrette og lodrette faldstammer etc. Bør om-
fattes af ovennævnte udarbejdelse af manual. 

- Tyverisikring af P-dæk. Willis kontaktes evt. med 
henblik på rådgivning vedrørende forebyggelse af 
indbrud. SVP fremsender mail/tilbud modtaget fra 
Willis.  

- Grundejerforening orientering om fordelingstal og 
dermed endelig opgørelse af økonomien til geno-
pretning af infrastrukturen. NHP medtaget 
opgørelse i næste års budget.  

- 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 har fremlagt oplæg).  Blev gen-
nemgået. RUM vil sammen med Niels oprette ny 
konto: Bygning indvendig ekstraordinær, til brug for 
den type regninger, der modtages fra beboerne 
vedr. div. rep. 

- Evt. vedtægtsændringer 

- Organisering af fremtidigt bestyrelsesarbejde. 
Overvejer at outsource nogen af opgaverne. 

VB 

RUM 

SVP 

Alle 
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5. Evt.

6. Næste møde: 

Næste møde afholdes onsdag den 7. april 2010, kl. 
19:30 

Opgaver for næste møde er primært beretning og 
budget.
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