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

Tid 19:30 – 21:00

Sted Viceværtlejligheden

Deltagere Rune Ulrick Madsen 
Svend Petersen 
Troels Bülow-Olsen 
Niels Højgaard Pedersen 

RUM (formand) 
SVP 
TBO 
NHP

Fraværende Vibeke Butzbach 
Jytte Frandsen 
Mads Frandsen 

VB 
JF 
MF

Kopi Bestyrelsen

Referent NHP

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.  Næste møde
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Punk
t 

Tekst Ans-
varlig

1. Valg referent: NHP

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Mødereferat fra den 10-nov-2010 blev godkendt.
Alle

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

- Mødereferat fra GF Holmens generalforsamling den 
22. nov. 

- Brev fra Datea vedr. forudbetaling af administra-
tionshonorar med henblik på at undgå at betale 
moms. På grund af indgreb fra Skatteministeren er 
dette ikke muligt alligevel. 

- Stor faktura modtaget fra Lars Larsen vedr. ekstra 
rengøring m.v. Der afholdes møde med LL vedr. 
afklaring af de enkelte poster. Det skal klargøres 
for LL, at princippet er, at de faste arbejder 
beskrives med udfaldskrav og alle arbejder heru-
dover skal beskrives og prissættes inden igangsæt-
ning. 

- Faktura fra Niels Brøndbjerg vedr. lokalisering af 
utætheder. Niels Brøndbjerg anbefaler udskiftning 
af alle fuger i gårdrum til sommer samt heattrac-
ing. 

- Brev fra ejer af lejlighed nr. 11 vedr. køb af P-plads. 
Pladsen registreres på hjemmesiden når den er 
etableret igen. 

- Mail fra Martin Frimer vedr. krav på erstatning i 
forbindelse med bortkørsel af cykel. Bestyrelsen 
afventer dokumentation og fortsætter dialogen.

 
VB, NHP 

SVP, TBO 

SVP 

TBO 
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4. Status opgaveliste 

1. Vedr. hjemmesiden som er gået ned. NHP har 
været i kontakt med Lars Bo Jensen fra firmaet 
Visuality vedr. hjælp til hjemmeside. Problemet er 
fundet idet den programmør som hjalp E/F med 
hjemmesiden tilsyneladende har betalt for web-
hotel siden oprettelse af hjemmesiden. Denne 
programmør har nu lukket sit firma og opsagt alle 
webhoteller. Af den grund er MTB hallen nu uden 
webhotel. Lars Bo Jensen hjælper nu (mod betal-
ing) med at genskabe data og webhotel. Omkost-
ningen forventes at holdes under 10.000. Fre-
mover vil omkostninger til webhotel andrage knap 
200 kr./måned. 

2. Regning fra Tormax på reparation efter påkørsel 
af port videresendes til skadesvolder. 

3. Indhentning af tilbud på udskiftning af fuger, 
etablering af heattracing samt tilsyn af Niels 
Brøndbjerg indhentes. 

4. Regning fra K. Vinkler på udskiftning rude på 
5.000 kr. modtages efter aftale. Dette på grund af 
difference på selvrisiko i CAR forsikring (10.000) 
og kontrakt på malerarbejder (5.000) 

5. Kontanter fra Henrik Marx Larsen for leje af 
viceværtlejlighed er overgivet til VB, som vil 
sætte dem ind på konto, som er oprettet til ind-
betaling af leje for viceværtlejlighed: Alm. Brand 
Bank, Reg. nr. 7681, konto nr. 2063543. Ret-
ningslinier vedr. indbetaling for leje af viceværtle-
jlighed lægges på hjemmesiden. 

6. Aftale vedr. betaling for varme, el og rengøring i 
forbindelse med E/F Bohlendach’s pulterrum 
fremskaffes (der betales ikke for leje). 

7. Sikring af spunsvægge ved kajkanter. SVP har 
kontakt til tidligere kollega, som vil vurdere 
hvorvidt prisen er ok samt om metoden er den 
rigtige! TBO spørger udviklingschef i Byg og 
Havn. 

8. Der er ikke nogen størrelsesmæssig begrænsning 
på vores nuværende glasforsikring, som altså 
også dækker de store ruder. Forsikringen lægges 
på hjemmesiden (fremsendes til JF) 

9. Det undersøges om det er påkrævet at foretage 
en vedtægtsændring, eller om det er ordensre-
glerne som skal opdateres mht.: 

o Retningslinier vedr. krav til vedligehold af 
træværk 

NHP 

Afventer 
regning 

NHP 

VB 

RUM 

TBO 

VB 

RUM, VB 
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Ekstra budgetposter 2011 

5. Næste møde: 

- Tirsdag den 4. december 2010kl. 19.30 i 
viceværtlejligheden

Fuger i gårdrum

Heattracing

diodelamper i elevatorer 28.000

Nye diodelamper trapper og bolværk 15.000

Katodisk beskyttelse

Øget rengøring (sorte flader, rengøring) 30.000

Opstribning af P-pladser samt numre 100.000

Opsparing til kommende VH 
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