
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 
Jytte Frandsen 
Mads Frandsen 
Niels Højgaard Pedersen 

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

Fraværende Vibeke Butzbach VB

Kopi Bestyrelsen

Referent TBO

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
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Punk
t 

Tekst Ans-
varlig

1. Valg referent: 

TBO blev valgt til referent (turnus). 

RUM

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Mødereferat af den 11. maj 2010 blev godkendt.
Alle

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

- Entreprisekontrakt for vedligeholdelsesarbejder er 
igangsat af RUM og underkrevet. NHP sender til 
rådgiver  

- Det afklares om leje for viceværtlejlighed, pulter-
rum samt betaling for vand til ”Bådeværftet” er 
medtaget i årsregnskab. Ellers skal det medtages 
næste år. RUM spørger Datea. 

- RUM beder Datea sende regning til ”Bådeværftet” 
for vandforbrug. SVP aflæser og meddeler RUM. 

- Regninger modtaget blev håndteret/godkendt. 

Opfølgning fra sidste møde: 

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

- Sikring af spunsvægge ved kajkanter. SVP har kon-
takt til tidligere kollega, som vil vurdere omfang!

NHP 

NHP & RUM 

RUM & SVP 

RUM 

NHP og VB  

SVP 
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4. Opgaveliste 

- RUM indkalder til møde med viceværter (+SVP/
TBO) 

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

- 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) 

- RUM beder Datea oprette konto til viceværtlejlighed 
hvor lejere kan overføre penge. Hvis ikke, oprettes 
konto i Almindelig Brand Bank via TBO. 

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

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

- Pareira vil sælge 1 parkeringsplads til ejerforenin-
gen til kr. 150.000…ikke interessant???? 

- Der følges op på henvisninger til potentielle 
”købere” af bådpladser. Dette håndteres af båd-
lauget! 

- Vi skal finde en model for at få dokumenteret 
”hvem ejer hvilke P pladser” og hvem ”ejer” hvilke 
bådpladser! 

- Farver på altansejl/markiser, skal indarbejdes i or-
densregler/vejledningen 

- 5 års rapporten sendes ud til bestyrelsen. 

- Velkomstpakke til nye ejere! 

- Parkeringspladser, opmaling m.v. og model, afklares 
på næste møde.

RUM 

TBO 

VB 

NHP 

RUM/TBO 

JF/MF 

SVP 

Alle 

SVP 

Alle 

RUM 

SVP 

JF 

SVP/RUM

5. Evt. 

- Intet til beslutning

6. Næste møde 

- 6. juli 2010 i viceværtlejligheden. TBO byder på 
et glas vin til mødedeltagerne!

TBO
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