
År 2010, tirsdag den 27. april, kl.19.00 , blev der afholdt ordinær generalforsamling i  

E/F Torpedohallen  

Ved: Arkitektskolen på Holmen, Philip de Langes Allé 10. 
  
Hvor der var følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetningen for det seneste forløbne år.  
3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påteg-

ning af revisor.  
4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

- Forslag 1-10 fra bestyrelsen  
- Forslag 1-4 fra Torben Dam 

6. Valg af formand for bestyrelsen 
7. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen 
8. Valg af suppleanter for bestyrelsen 
9. Valg af revisor 
10. Valg af administrator 
11. Eventuelt. 

  
Formanden Rune Ulrick Madsen bød velkommen til aftens generalforsamling.  

Ad 1 – Valg af dirigent og referent. 
 
Som dirigent og referent blev Sisse Veje fra DATEA valgt.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutnings dygtig i 
henhold til foreningens vedtægter.  

Incl. Fuldmagter var der fremmødt repræsentanter fra 21 lejligheder svarende til et fordelingstal 
på 3.140/9.069. 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning 

Formand Rune Ulrick Madsen fremlagde bestyrelsen beretningen – som er vedlagt referatet.  

Der var få spørgsmål til beretningen, som alle blev besvaret tilfredsstillende. Herefter blev be-
retningen taget til efterretning.  
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Ad 3 – Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det forløbne regnskabsår.  

Bestyrelsesmedlem Niels Højgaard gennemgik regnskabet for 2009, som viser et resultat med 
et overskud på kr.: 137.126,- Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  
Ad 4 – Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår.  

Bestyrelsesmedlem Niels Højgaard gennemgik budgettet for 2010. Budgettet blev enstemmigt 
godkendt med opkrævning af fællesudgifter på i alt kr.: 2.000.000,-  

Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

Forslag 1-10 fra bestyrelsen: 

Forslag 1.  
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at foretag en cykle oprydningen, hvor cykler som ikke længere 
er i brug vil blive fjernet fra fællesarealerne. Information omkring hvordan dette vil forgå efter-
sendes til ejerne og der opsættes skrivelser rundt i ejendommen, så alle bliver informeret om 
dette.  

Forslag 2-6 
Blev alle enstemmigt vedtaget.  

Forslag 7. 
Forslaget blev forkastet med fordelingen: 
Fordelingstal for: 109 
Fordelingstal imod: 3.031 

Forslag 8-10 
Blev alle enstemmigt vedtaget.  

Forslag 1-4 fra Torben Dam: 
Forslagene 1,2 og 4 var af samme formål som bestyrelsens forslag, hvorfor disse punkter ikke 
blev sat til afstemning.  

Forslag nr.: 3 
Det blev vedtaget at vicevært Jimmy skal deltage ved ét eller to bestyrelsesmøder i løbet af året, 
men forslaget om at viceværten skal inviteres til den årlige ordinære generalforsamling, var der 
ikke opbagning til fra generalforsamlingen. 

Ad 6 – Valg af formand for bestyrelsen.  

Rune Ulrick Madsen blev genvalgt.  
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Ad 7 – Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.  

På valg var: 
Niels Højgaard – ønskede ikke genvalg 
Vibeke Butzback – var villig til genvalg  
Svend Petersen – var villig til genvalg 

Vibeke og Svend blev begge genvalgt og derudover blev Troels Bülow-Olsen valgt. 

Herefter ser bestyrelsen således ud: 

Rune Ulrick Madsen - Formand 
Vibeke Butzback 
Svend Petersen 
Troels Bülow-Olsen 

Ad 8 – Valg af suppleanter for bestyrelsen. 

Mads Frandsen og Jytte Frandsen blev valgt som suppleanter.   

Ad 9 – Valg af revisor. 

Revisorhuset, Arresøvej 6 a, 8240 Risskov blev genvalgt.  

Ad 10 – Valg af administrator 

DATEA blev genvalgt som administrator. 

Ad 11 – Eventuelt 

Et medlem forslog at der blev opsat en nøgle boks til nøglen til viceværtlejligheden. 

Derudover var der et medlem som på sigt forslag at foreningen evt. Skal søge om at få ejen-
dommen fredet. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævet generalforsamling kl. 20. 35.  

Som formand    Som dirigent 
København, den    Lyngby, den 
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______________________________  ___________________________ 
Rune Ulrick Madsen     Sisse Veje 


