
  

Referat af Bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen d. 7. 
april 2010 

Tid 19:30 – 21:00

Sted Viceværtlejligheden

Deltagere Rune Ulrich Madsen 
Svend Petersen 
Vibeke Butzbach 
Niels Højgaard Pedersen 

RUM 
SVP 
VB 
NHP

Fraværende Henrik Marx Larsen HML

Kopi Bestyrelsen

Referent SVP

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: 

SVP blev valgt til referent (turnus). 

SVP

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 

Er frem-
sendt

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

- Generalforsamling afholdt den 27. april 2010 

- Diverse fakturaer: 

- Lars Larsen, mdl., 27.637,- 

- ENCO, kr. 1.400,- 

- Kone, kr. 1.185,- 

- Saugværket, jan. Md. 708,33 

- Kreditnota Grundejerforening kr. 255.967,50 

- Aftalt at VB og NHP kontakter NCC vedr. tilbagebe-
taling.

Alle 

Alle 

RUM/SVP 
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4. Opgaveliste 

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

Gennemgang af den allerede udarbejdede vedligehold-
elsesmanual 

Forslag og emner fra bestyrelsen til generalforsamling 
2010: 

- Se beretning/referat 

- Cykler ( opmærkning m.v.) 

- Præcisering af retningslinjer for udvendig vedlige-
holdelse 

- Præcisering af retningslinjer for betaling af ind-
vendig vedligeholdelse af installationer,  

- Tyverisikring af P-dæk. ( mekanisk sikring) 

- Forsikring. Dækker fællesforsikring glas ( VB) 

- Opmaling af P-båse (pris skal indhentes) 

- Hjemmesiden (orientering, bedre brug, uddannelse) 

- Badetrappen (problemer med brug af unge der ikke 
tilhører ejendommen). Trappe flyttes, beplantning 
afventer 

- 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. 

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

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

VB 

RUM 

SVP/RUM 
gennemgår 

Alle 

SVP har 
indhentet 
pris 

NHP Web-
master. IT-
laug,båd-
laug, kajak-
laug og 
bestyrelse: 
kursus 

5. Evt.
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6. Næste møde: 

Næste møde afholdes tirsdag den 11. maj 2010, kl. 
19:30 

i viceværtlejligheden. 
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