
Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen d. 10-
nov-2010 

Tid 19:30 – 21:00

Sted Viceværtlejligheden

Deltagere Rune Ulrick Madsen 
Vibeke Butzbach 
Jytte Frandsen 
Mads Frandsen 

RUM (formand) 
VB 
JF 
MF

Fraværende Svend Petersen 
Troels Bülow-Olsen 
Niels Højgaard Pedersen

SVP (Næstformand) 
TBO 
NHP (Æresmedlem) 

Kopi Bestyrelsen

Referent JF

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: JF

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Mødereferat fra den 20-okt-2010 blev godkendt.
Alle

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

- Regning fra Saugværket på DKK 2.833,32 godk-
endes. 

- Der er kommet indkaldelse til ordinær generalfor-
samling i Grundejerforeningen Holmen 22-nov kl. 
14 (VB og evt. RUM vil deltage). 

- Henvendelse fra Torben Dam, nr. 7, 2. sal: ”Der er 
unge som udøver ’terror’ i gården. Hvorfor er 
pullerterne ikke sat op endnu?” Er taget til efter-
retning. Pullerter er bestilt hos Lars Larsen – men 
er blevet forsinket.  

- Budget statusrapport for perioden 1-jan-2010 til 
30-sep-2030 fra Sisse gennemgås: Der er et over-
skud i perioden på ca. DKK 20.000.

 
RUM 

VB 
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4. Status opgaveliste 

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

- NHP undersøger om der er indbetalt de aftalte 
udgifter forbundet med leje af pulterrum (lys, vand 
og varme) af E/F Bohlendach (der betales ikke for 
leje). 

- Regning er fremsendt vedr. Bådværftets vandfor-
brug (er endnu ikke medtaget i årsregnskab). 
Pligten skal medtages i næste års regnskab.  

- Der er kommet penge fra NCC vedr. tilbagebetaling. 

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

- NHP har fremsendt redegørelse den 23. oktober 
vedr. rengøring, hvor hyppigheden øges sv.t. en 
merudgift på ca. DKK 25.000-30.000 ekstra årligt. 
Da vi har overskud i budgettet, igangsættes arbe-
jdet med det samme og medtages i næste års bud-
get. 

- Opmaling af parkeringspladserne, samt opsætning 
af led-belysning i trappeskakter overføres til næste 
års budget, med mindre der viser sig et overskud 
senere på året. 

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

- Vedr. montering af nøglebox, samt opsætning af 
pullerter: Tilbud er indhentet, accept givet til Lars 
Larsen. Udføres iht. Lars Larsen medio uge 38! 

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

o Retningslinier vedr. krav til vedligehold af 
træværk 

o Retningslinier for anlæg af terasser og hække 
i stueplan 

o Retningslinier for opmagasinering på P-dæk 

 
VB 

JYFN 

 
NHP 

RUM 

 
 
SVP 
TBO 

SVP+TBO 
RUM 

RUM 

VB, JYFN 

VB 

 
 
RUM, alle 

VP 

 
 
RUM 

 
 

SVT, TBO 
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5. Evt.: 

- Ny beboer i nr. 1, 3. dør 2: Mette Hartlev & 
Morten Kjærum

6. Næste møde: 

- Onsdag den 8-dec. Kl. 19.30 i viceværtlejlighe-
den
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