
Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen d. 8. juni 
2010 

Tid 19:30 – 21:00

Sted Viceværtlejligheden

Deltagere Rune Ulrick Madsen 
Svend Petersen 
Troels Bülow-Olsen 
Vibeke Butzbach 
Jytte Frandsen 
Mads Frandsen 
Niels Højgaard Pedersen 

RUM (formand) 
SVP (Næstformand) 
TBO 
VB 
JF (Suppleant) 
MF (Suppleant) 
NHP (Æresmedlem)

Fraværende  ---------

Kopi Bestyrelsen

Referent VB

Dagsorden

1.  Valg af referent  

2.  Godkendelse af forrige mødereferat  

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

4.  Status opgaveliste 

5.  Evt. 

6.  Næste møde

 /1 4



Punk
t 

Tekst Ans-
varlig

1. Valg referent: 

VB blev valgt til referent (turnus). 

RUM

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Mødereferat af den 8. juni 2010 blev godkendt.
Alle
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3. Gennemgang af post, godkendelse af regninger 
og henvendelser til bestyrelsen, dato for næste 
generalforsamling: 

- Entreprisekontrakt for vedligeholdelsesarbejder er 
igangsat af RUM og underkrevet. Forsikring er nu 
betalt. NHP fik overladt forsikringspolicen til opbe-
varing.  

- Inkassosag opstartes mod lej.nr. Galionsvej 5, 
2.sal, Michael Køller. Det blev bemærket, at der er 
pant i ejendommen. 

- Brev for suppleanterne vedr. opsætning af hæk. Der 
nedsættes en komite (Vibeke Butzbach, Mads og 
Jytte Frandsen) for at undersøge hvilke forhold man 
skal være opmærksom på: hvor går skellet (ejerlej-
lighedsopdeling), brugsret, tinglysning, hævd, skal 
det vedtages på en generalforsamling (med 
tilbagevirkende kraft for de 2 lejligheder der 
allerede har fået en hæk) Bestemmelser omkring 
størrelsen på terrassen skal medtages, så den ikke 
udvides til hæk – evt ændringer til vedtægterne. 

- Ligeledes blev det nævnt at det skal undersøges om 
det er påkrævet at foretage yderligere ændringer til 
vedtægterne, så som ændring af krav til vedlige-
hold af træværk. 

- Der er fra den tidligere bestyrelse 3 regninger fra 
Lars Larsen videregivet til SVP til godkendelse og 
underskrift. 

Opfølgning fra sidste møde: 

- RUM har undersøgt flg.: 

- Der oprettes en ny konto til indbetaling af leje for 
viceværtlejlighed. Der er i sidste år kun indbetalt 
ca. 200 kr. – resten ligger i kontant hos Henrik 
Marx Larsen. RUM aftaler med Sisse at der oprettes 
konto. Det er aftalt at VB tager kontakt til Henrik 
om indbetaling. 

- Det undersøges om der er indbetalt de aftalte 
udgifter forbundet med leje af pulterrum (lys, vand 
og varme). Der betales ikke for leje. RUM under-
søger om der indbetalt af E/F Bodendach. 

- Bådværftets vand forbrug er endnu ikke medtaget i 
årsregnskab. Der vil blive sendt 2 regninger i inde-
værende år til ”Bådeværftet” for vandforbrug. SVP 
har aflæst måler. Pligten skal medtages i næste års 
regnskab. 

NHP & RUM 

RUM  

VB, JF og 
MF 

RUM og VB  

SVP 

RUM og VB 

RUM 

RUM 

NHP og VB 

SVP 

RUM, SVP, 
TBO 

SVP 

NHP 
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4. Opgaveliste 

- SVP og TBO undersøger med Nordisk Polering om 
de kan give et tilbud på afrensning af nederste 
sorte silikatplader. 

- TBO Og SVP afholder møde med vicevært vedr. 
afhentning af cykler. Det blev aftalt at cyklerne skal 
smides ud.  

- TBO finder fælles servitutter, så disse kan lægges 
på hjemmeside til orientering for beboerne i PDF fil 
format. 

- VB undersøger om den nuværende glasforsikring 
også dækker de store ruder, eller der er forbehold. 

- NHP står for indkøb og montering af nøglebox til 
viceværtlejlighed. Der indkøbes samtidig låse til 
pullerter i samme system (6 cylindre/4 pullerter). 
SVP indhenter tilbud på opstilling af pullerter fra 
Lars Larsen, derefter forudsat godkendelse 
igangsættes montering. 

- JF + MF tjekker foreningens E-mail (Hot-mail) for 
post inden bestyrelsesmøderne. 

TBO + SVP 

TBO og SVP 

TBO 

VB 

NHP og SVP 

JF/MF 

5. Evt. 

- Intet til beslutning

6. Næste møde 

- Tirsdag den 7. september kl. 19.30 i viceværtlej-
ligheden.
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