
År 2011, torsdag den 7. april, kl.19.30 , blev der afholdt ordinær generalforsamling i  

E/F Torpedohallen  

Ved: Kunstakademiets Arkitektskolen. Danneskiolds Samsøes Allé 53. 
 
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. 
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 aftenens 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 beslutningsdygtig i 
henhold til foreningens vedtægter.  

Inkl. fuldmagter var der fremmødt repræsentanter fra 17 lejligheder svarende til et fordelingstal 
på 1.950/9.069. 

Ad 2 – Bestyrelsens beretning 

Formand Rune Ulrick Madsen fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt referatet.  

Der var få spørgsmål til beretningen, som alle blev besvaret tilfredsstillende. Herefter blev be-
retningen taget til efterretning.  

Ad 3 – Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det forløbne regnskabsår.  
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Side  af 2 3
Bestyrelsesmedlem Troels Bülow-Olsen gennemgik regnskabet for 2010, som viser et resultat 
med et overskud på kr.: 40.662,- Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

Ad 4 – Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår.  

Bestyrelsesmedlem Troels Bülow-Olsen gennemgik det udsendte budget for 2011. 
Generalforsamlingen var dog enig om, at der skulle afsættes yderligere kr. 100.000,- til vedli-
geholdelse af boldværket.  
Efter en mindre debat satte dirigenten budgettet, med et samlet fællesbidrag på i alt 2.300.000,- 
kroner, til afstemning, og budgettet blev enstemmigt godkendt.  
Fællesudgifterne vil derfor i 2011 udgøre kr. 253,62 pr. fordelingstal.  

Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

Der var ingen forslag til afstemning.  

Ad 6 – Valg af formand for bestyrelsen.  

Rune Ulrick Madsen blev genvalgt.  

Ad 7 – Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.  

Vibeke Butzback var udtrådt af bestyrelsen i løbet af året, hvorfor Mads Frandsen var indtrådt. 

På valg var: 
Svend Petersen – var villig til genvalg. 
Troels Bülow-Olsen – var villig til genvalg. 
Mads Frandsen- var villig til genvalg 

Alle tre blev genvalgt, og derudover blev Niels Højgaard også valgt til bestyrelsen.  

Herefter ser bestyrelsen således ud: 

Rune Ulrick Madsen - Formand 
Svend Petersen 
Troels Bülow-Olsen 
Mads Frandsen  
Niels Højgaard 

Ad 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen. 



Side  af 3 3
Jytte Frandsen blev genvalgt som suppleant, og derudover blev Jørgen Wiis også valgt som 
suppleant.    

Ad 9 – Valg af revisor. 

Revisorhuset A/S blev genvalgt som foreningens revisor.  
  

Ad 10 – Valg af administrator 

DATEA blev genvalgt som administrator. 

Ad 11 – Eventuelt 

- Bestyrelsen ønsker en generel drøftelse af håndhævelse af foreningens ordensregler 
samt Vedtægternes § 23 ordensforskrifter. Dette specielt med tanke på den ”oplagring” 
som finder sted på P-dækket.  

Efter en længere debat omkring ovennævnte besluttede generalforsamlingen, at p-dæk-
ket skal holdes rent og pænt – og at vedtægtens § 23 skal efterleves.  
Alt affaldet skal væk fra området og det vil være naturligt med en grundig oprydning af 
p-dækket i forbindelse med opmaling af p-båsene.   

Et medlem efterlyste en bedre rengøring af bassinet i midten af ejendommen, hvilket 
bestyrelsen vil nævne for ejendommens vicevært.  

Et andet medlem efterlyste en undersøgelse af, hvor mange lejligheder der har proble-
mer med faldet på faldstammerne. Bestyrelsen tog dette til efterretning.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 20.55.  

Som formand    Som dirigent 
København, den    Lyngby, den 

______________________________  ___________________________ 
Rune Ulrick Madsen     Sisse Veje 


