
Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen d. 20/10 
- 2010 

Tid 19:30 – 21:00

Sted Viceværtlejligheden

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

RUM (formand) 
SVP (Næstformand) 
TBO 
NHP (Æresmedlem) 

Fraværende  Vibeke Butzbach 
Jytte Frandsen 
Mads Frandsen

VB 
JF 
MF

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

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Mødereferat af den 7/9 - 2010 blev godkendt.
Alle
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3. Gennemgang af post, godkendelse af regninger 
og henvendelser til bestyrelsen, dato for næste 
generalforsamling: 

- 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. 

Pågår 

- 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. 

Opfølgning fra tidligere: 

- 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. 

- Aftalt at VB og NHP kontakter NCC vedr. tilbagebe-
taling, brev nu udfærdiget og fremsendes til NCC af 
NHP, VB kontakter Datea vedr. konto….er der kom-
met penge! 

- 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. 

- TBO og SVP afholder møde m. viceværten vedr. den 
manglende kvalitet af renholdelse. Det blev aftalt, 

VB, JF og 
MF 

RUM og VB  

RUM og VB 

RUM 

RUM 

NHP og VB 

RUM 

SVP 

TBO 

SVP, TBO 

Alle 

SVP og RUM
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4. Opgaveliste 

- TBO har modtaget forskellige tilbud fra Nordisk Po-
lering. 

- Tilbud vurderes om de kan rummes inden for nu-
værende budget, inden igangsætning. 

- Der skal en overordnet plan for de kommende års 
større vedligeholdelse, af hensyn til fremtidig ind-
betaling…dette forhold skal bringes frem på gener-
alforsamlingen. 

- Willis har sendt tilbud på ulykkesforsikring på alle 
beboer m.v., skal vi tegne denne? 

- Wiinblad har lavet ”vandskader” uden først at kon-
takte Willis, det er vigtigt at proceduren håndteres 
korrekt, når der sker skader, ellers kommer den 
enkelte beboer selv til at hænge på omkostningen. 

- Martin Frimer skal fremsende regninger på bort-
skaffede cykler, der honoreres herefter efter samme 
regler som gælder ved udbetaling fra forsikring. 
Ensartede og gældende regler bør følges! 

- 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. 

Tilbud er indhentet, accept er givet til Lars Larsen. Ud-
føres i.h.t. Lars Larsen, medio uge 38…… 

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

- Hvad må placeres på parkeringsdæk og hvordan 
harmonerer det med vedtægterne, skal til debat på 
kommende bestyrelsesmøde 

TBO  

NHP, alle 

RUM, alle 

VP 

VB, alle! 

SVP, TBO 

TBO 

NHP 

!!!!!!! 

MF 

RUM, alle

5. Evt. 

- Ny beboer i nr. 1, 3. sal dør 4, Inge Hanne Teg-
nander
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6. Næste møde 

- Tirsdag den 3. november kl. 19.30 i viceværtlej-
ligheden
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