
 1/9 

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 01/10-2013. 

 

Tid 19:30 – 20:30 

Sted Viceværtlejlighed – Galionsvej 

Deltagere 

 

 

Rune Ulrick Madsen 

Svend Petersen 

Vibeke Butzbach 

Rasmus Barkholdt 

 

RUM (formand) 

SVP (Næstformand)  

VB 

RBA 

Fraværende Claus Holst (deltager kun lejlighedsvis) 

Niels Højgaard Pedersen  

Jørgen Juul 

Jørgen Wiis 

 

CH (suppleant) 

NHP 

JJ 

JW 

 

Kopi Bestyrelsen + Datea 

 

 

 

Dagsorden 

1.  Valg af referent mv. (formanden skriver referat) 

2.  Godkendelse af forrige mødereferat  

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

4.  Status opgaveliste 

5.  Næste møde 

6.  Forslag til nye poster på næste års budget. 

 

 

Punkt 

 

Tekst Ansvarlig 

1. Valg referent mv.: RUM 

1.1 Bestyrelsen blev konstitueret med SVP som næstformand med 

følgende opgavefordeling: 

1. Økonomi: RUM (fakturaer anvises af bestiller + formand) 

Ekspedition af fakturaer, kontakt Datea, budgetter, mv.  

Der indhentes tilbud fra flere på alle arbejder over 20.000 

2. Viceværtlejlighed: Datea  

Tilsyn med reservationer, lejeindbetaling, mv. 
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3. Daglig drift: NHP+JW 

Samarbejde med vicevært, elevatorer og renhold. 

4. Forsikringsforhold: RBA 

Bygningsforsikring samt all-risc forsikring mv. 

5. Kommunikation: Alle (i relation til ansvarsområder) 

Intern samt ekstern kommunikation, mv. 

6. mtbhallen@hotmail.com: VB 

Overvåge og ekspedere mails til bestyrelsen. 

7. Hjemmeside: Ann Bøgh Andersen (ABA) 

Vedligehold af hjemmeside, samt henvendelser via mail, mv. 

8. Grundejerforeningen Holmen: JW+NHP 

Deltagelse i møder, kontakt til naboer, orientering, mv. 

9. Bygningsvedligehold: RUM+SVP+JJ 

Vedligehold, skader, budgetter, mv. 

10. Vejlauget Holmen: SVP 

Samarbejde med øvrige grundejere om veje, træer, mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Ingen bemærkninger 

 

3. Gennemgang af post, godkendelse af regninger og hen-

vendelser til bestyrelsen, samt ad hoc opgaver: 

Fakturaer anvises løbende. Anviste fakturaer arkiveres og kan 

ses i dropbox. 

 

RUM 

3.1 Aftale med KONE elevatorer lægges ud på hjemmeside NHP/ABA 

3.2 Vedr. opdelt lejlighed i bebyggelsens S/Ø hjørne oplyste NHP at 

den nye lejlighed mangler et pulterrum på P-dækket, men at der 

er pulterrum i selve lejligheden. 

Der var enighed om at udleje det lille pulterrum under trappen til 

lejligheden. VB skriver til nuværende låner der har pulterrum. 

VB+NHP 

AFVENTER 

3.3 På mødet med vores nye administrator, Mai Egebjerg blev det 

aftalt at: 

- Vi tilsender koder til hjemmeside samt dropbox. 

- Vi retter Administrators navn på hjemmesiden. 

- Budget til generalforsamling opstilles efter vores skabe-

lon, hvis muligt. 

 

UDFØRT 

UDFØRT 

AFTALT ME 

mailto:mtbhallen@hotmail.com
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- Regninger fra Saugværket tilbageholdes jf. aftale med 

advokat. Regnskabføres som udestående. 

- Vi retter tekst på hjemmeside, så man ved bookning af 

viceværtlejlighed skal angive adresse (f.eks 9.2.14). Her-

efter sørger Datea for opkrævningen. Kontoen hos Jydske 

Bank eftergås for betalinger 1 år tilbage fra nu. 

- Vi anfører på hjemmesiden, at der senest kan afmeldes 

bookning af viceværtlejligheden 24 timer før. 

- Hvis der bliver behov for det åbnes der kassekredit eller 

søges bevilliget overtræk hos Jydske Bank. 

- Datea har fornyet deres rammeaftale for forsikringer så 

de skulle blive billigere. RBA tager dette med i betragt-

ning.         

 

UDFØRT 

 

UDFØRT 

 

UDFØRT 

AFTALT ME 

 

AFTALT 

3.4 Der er kommet spørgsmål fra beboer i lejl. 38 om følgende for-

hold: 

Der mangler lem i gulv i tagterrasse til afløb, hvem betaler ? 

VB svarer, at bebyggelsen betaler og at arbejdet kan igangsættes 

via vicevært. 

Der ønskes etableret dør til vent. tårn for at bruge det som skur, 

som flere andre har gjort. 

VB svarer at vi vender tilbage med sagen, da der først skal laves 

skitse af hvordan døren skal laves og regler for anvendelsen, da 

bebyggelsen kan få brug for arealet til installationer.  

Vi har svaret ejer. NHP+ JJ udarbejder skitse samt  regler for 

etablering af dør.     

JJ har oplyst efter besigtigelse, at der er flere lejligheder der 

mangler inspektionslemme. 

 

 

 

UDFØRT 

 

 

 

NHP+JJ 

3.5 RUM orienterede om, at Datea opretter NEM konto jf. lovkrav hvis 

vi ikke protesterer. 

 

 

3.6 VB oplyste, at der er korresponderet om at badebroen anvendes 

af mange udefrakommende. 

VB sender kopi af korrespondance til RUM så brevene kan arkive-

res digitalt.  

 

VB 

3.7 Evt. 
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4. Status opgaveliste: 
 

4.1 Saugværkets opkrævninger for fællesareal: 

Oplæg til aftale fra advokat Claudia Matiasen (FrølundWinsløw) er 

godkendt og fremsendt – svar afventes. Godkendes forslaget af 

Saugværket skal det evt. med på en generalforsamling og vedta-

ges endeligt. Al korrespondance på sagen går fremover via advo-

kat. 

SVP samt Frederiksholm har svaret negativt på modpartens øn-

ske om skævdeling af stemmeret. Enighed herom. 

Bestyrelsen foreslår, at man i stedet indfører vetoret mod æn-

dringer af pladsens udseende, beplantning og inventar. SVP har 

meddelt advokat. 

Vores interesse er: 

At få afklaret deres retskrav på betaling for molearbejder mv. idet 

vi har accepteret at betale for almindelig drift af arealet. 

 

SVP/VB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP 

4.2 
 

Vandskade på tagterrasse: 

 

Der er enighed om beløbsstørrelsen mellem parterne, samt forde-

ling af udgiften. 

 

Der er modtaget svar fra modparten. Vore oplæg til forlig fasthol-

des, suppleret med bemærkninger i mail fra RBA, fremsendt in-

den mødet. RUM og RBA drøfter forligsskitse med tidsfrist med 

vores advokat Carsten Bo Nielsen fra Arup & Hvidt, der er bedt 

om at udarbejde forligstekst: 

 

Vor interesse er: 

 

- At få afklaret ansvarsforhold til brug for den påtænkte 

”skadesvejledning”. 

- At få den aktuelle sag afsluttet så hurtigt som muligt aht. 

beboerne.  

 

 

 

RUM/RBA 

 

 

 

 

 

RUM har ryk-

ket CBN. 

4.3 Tinglysning af ejerskab til P-pladser.  

JW har registreret ejerskab til P-pladser og fordeling samt udlæg  

af gæste P-pladser er vedtaget på generalforsamling. Brugsret 

samt justeringer tinglyses, og der opsættes skilte ved gæste p-

pladser der oplyser, at pladserne kun er for gæster (ikke bebyg-

gelsens beboere).  

RBA er igangsat med at få tinglyst den ændrede brugsret som et 

nyt bilag til de tinglyste dokumenter på bebyggelsens fællesareal.  

Arbejdet pågår. 

JW+VB+RBA 

 

 

 

 

RBA 
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RUM har fået udført skabelon til GÆSTER, så det kan påmales 

med samme skrift, og JW får lavet ”mindre” skilt til montering på 

bagvæg, med teksten: ”Kun for gæster - max. 24 timer”. Arbej-

det med ”GÆSTER” er bestilt til en pris af 7.020 kr.  

 

JW 

4.4 Rullende vedligeholdelsesvejledning.  

Der udarbejdes grundigere budget for de kommende års større 

vedligeholdelsesopgaver af hensyn til fremtidig indbetaling: 

- Anoder på mole (ca. 150.000 hver 8. år)  

- Paptag (20 – 30 års levetid) 

- Brandmaling af bærende stålspær (50.000 pr. stk. ?) 

- Sikring af tagterrasser (50.000 pr. stk.) 

- Sikring af gårdbelægning, fugning, mv. 

- Maling af træpartier og facadeplader. 

- Udskiftning af termoruder ??  

Vurderes yderligere da fordikring ikke dækker ved punk-

tering pgr. af ælde. SVP undersøger hos Villys mv. 

- Imprægnering af facader ? 

- Algefjerning på belægninger (150.000 hver 5 år) 

- Stålspær skal eftergås (alger, rust) 

 

Arbejdet udføres i efteråret. 

 

 

RUM/JJ 

 

 

4.5 Vejledning vedr. bygningsskader skal udarbejdes og placeres på  

hjemmesiden (evt. udsendes). 

Beskrivelsen i vedtægterne af anvarsfordeling mellem forening / 

ejere er tilstrækkelig klar – bortset fra de brandtekniske foran-

staltninger (brandmaling).  

SVP foreslår, at der bør evt. udarbejdes et Grænsefladeskema. 

Det er vigtigt at proceduren ved skader håndteres korrekt, da den 

enkelte beboer ellers selv kan risikere at hænge på omkostnin-

gen.  

Mht. afholdelse af udgifter er princippet, at ejerforeningen er an-

svarlig for klimaskærm, bærende konstruktioner, brandtekniske 

foranstaltninger + hovedforsyningsledninger.  

Der skal evt. afsættes midler til at vejledningen kan udarbejdes 

af eksterne rådgivere. 

 Erfaringer fra skader fra tagterrasser medtages i vejledning. Det 

er aftalt, at bebyggelsen efterser tagterrassernes afløb en gang 

om året i forbindelse med tilsyn af ventilationsanlæg jf. forslag 

fra SVP. Det skal præciseres i vejledningen, at tilsynet ikke fri-

tager den enkelte beboer for sit ansvar for renholdelse af afløbe-

ne som det fremgår af de nuværende bestemmelser. 

 

 

 

RUM/JJ 
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Bestyrelsen skal beslutte om belægninger på altaner der vrider 

skal udskiftes af beboerne eller via bestyrelsen. Det samme gæl-

der plantekasser i haver stueetagen. Jf. vedtægterne er det eje-

rens ansvar. RUM udarbejder målsat skitse af beslag til fasthol-

delse af altanbrædder som NHP får produceret i 10 eks. som for-

søg. Skønnes billigere end at skifte brædderne.    

 

Der er opstået tvivl om forsikringsdækningen på bebyggelsens 

forsikring. Hvis den svarer til vedtægternes ansvarsfordeling vil 

mange ejere være uden forsikringsdækning mht. de interne rørfø-

ringer i lejligheden, da flertallet kun har en basisforsikring med 

indbo. VIGTIGT 

 

RBA har fået tilbud på forsikring der er 120.000 lavere end den 

nuværende. Vi afventer Dateas nye aftale via Willys, der er vars-

let lige så billig. 

 

 

 

RUM/NHP 

 

 

 

 

 

RBA+VB 

4.6 Diodelamper i elevatorer. 

Vicevært igangsættes med udskiftning af elevatorarmaturer til  

diodelamper. Det undersøges samtidig om der kan sættes krafti-

gere dioder i trappearmaturer. 

 

NHP 

4.7 P-plads under trappe 

Bestyrelsen skal beslutte hvad P-pladsen under trappen skal an-

vendes til, herunder om der skal være et værkstedslokale, cykel-

parkering eller andet.  

 

JW/Alle 

 

 

4.8 Sommerfest 

Der holdes en afslappet sommerfest, med åben grill og evt. musik 

på ”den spanske trappe”.  Poul Shülein, Jackie og Anne har meldt 

sig som medarrangører. Festen var en stor succes med ca. 60 

deltagende gæster. Det er godkendt at budgettet overskrides 

med 5 – 10.000 kr. 

 

UDFØRT 

 

4.9 Afregningsprincip vicevært / ansættelse ?. 

De ansvarlige for daglig drift kommer med oplæg til fremtidig 

viceværtordning / afregningsprincip. 

 Der afholdes særskilt møde hvor punktet drøftes.  

Såfremt der aftales udbud eller fastansat vicevært, kan dette evt. 

ske sammen med Frederiksholm. 

Hvis selskabsform bistår VB og RBA med at rådgive.  

 

 

NHP/JW 

 

 

 

 

 

(VB/RBA) 
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4.10 Beplantning i gård. 

Der ønskes grønnere beplantning i gård, med flere slyngplanter, 

store træer og større plantekar. Generalforsamlingen har beslut-

tet at der ansættes ekstern landskabsarkitekt til at udarbejde 

projekt. Forslagsstiller (Mette Lis Andersen T: 32548464) deltager 

i indledende arbejde. 

Da projektet er langsigtet igangsætter JJ Rent-a-plant med at 

forny og vedligeholde beplantning i eks. plantekummer. Der kon-

fereres evt. med engagerede beboere.  

RUM kontakter Mette Lis Andersen og igangsætter hende med at 

arrangere indledende møde med landskabsarkitekt som aftalt. 

Budgetramme indtil videre 50.000. Vi udarbejder ”program” in-

den arbejdet starter med ønsker: Bænke, petanque bane, urte-

haver, mv. (forslag modtages). 

 

JJ/RUM 

 

 

 

 

 

 

 

FOR SENT 

EVT. FORÅR. 

 

 

 

RUM 

 

4.11 Beboerorientering (Løbende). 

 

forslag til næste orientering: 

- ?? 

 

JW har udsend udarbejdet orientering september 13 ??? 

 

 

JW/RUM 

 

 

 

JW  

 

4.12 Hjemmesiden skal opdateres af hensyn til sikkerheden samt for 

at gøre den mere betjeningsvenlig. Den skal bl.a kunne: 

- Rumme tegninger pdf. af bebyggelsen til downloadning. 

- Udvides mht. bookning af kajakker. 

- Dialog- eller debatspalter 

- Være let administrerbar (adm. modul) 

- Viceværtlejlighed skal kunne afbestilles direkte indtil 24 

timer før bookning. 

 

ABA undersøger pris på ændringerne.. 

 

ABA 

4.13 Der skal etableres ekstra cykelparkeringer på bagside af eks. 

cykelstativer på bebyggelsens nordside. Der indhentes samlet pris 

på arbejdet.  

Det er aftalt, at udformningen skal koordineres med det ideoplæg 

der udarbejdes af SLA arkitekter ved Stig Anderrson.  

 

JJ 

4.14 Scanning af tegninger til hjemmeside 

Eks. tegninger scannes så de bevares for eftertiden. 

Arbejdet pågår. Hver tegning vil fylde ca. 5MB. Der er over 100 

tegninger.  

 

RUM/ABA 
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4.15 

 

Der er forslag om etablering af afkalkningsanlæg i bebyggelsen. 

Der indhentes 3 tilbud. ABA konfererer med Teknologisk institut 

for at få viden om vandkvaliteten i de forskellige systemer der er 

foreslået.ABA redegjorde for de tre systemer der var tilbudt, 

hvoraf det ene ikke var relevant pgr.af manglende tiltro til syste-

met (magneter). Man tilsluttede sig teknologisk instituts anbefa-

ling, om at tage Amtech´s tilbud der er baseret på ultralyd. Sy-

stemet fjerner ikke kalken, men ændrer dets egenskaber, så 

vandet blødgøres. Systemet er testet bl.a på vandværker. Tilbud-

det lyder på 57.500 kr. incl. moms. 

Arbejdet igangsættes senere på året når der er bedre overblik 

over årsbudgettet. 

 

Undersøgelse  

UDFØRT 

 

Igangsætning 

AFVENTER 

4.16 Energi- og pengespild 

Der er modtaget brev fra Københavns Energi, der varsler tillæg til 

varmeregning hvis central ikke justeres så temperatursænknin-

gen øges. 

SVP har modtaget rapport fra HOFOR der påpeger at der vil være 

en merudgift på ca. 50.000 såfremt den manglende afkøling fort-

sættes. Der anvises en række tiltag. SVP beder ingeniør Henrik 

Larsen om at lave forslag til tiltag, samt evt. projekt så arbejder-

ne kan igangsættes. VIGTIGT 

Bestyrelsen ønsker en helhedsvurdering incl. samspillet med de 

private vekslere, der sandsynligvis er tilkalket, og derfor yder 

mindre. 

SVP har igangsat Bjarne Hansen fra Henrik Larsen med arbejdet. 

Firmaet har før være involveret i trimning af anlægget. SVP 

gemmer aftaler mv. under løbende sager, eller sender til RUM 

SVP 

4.17 Dårlig isolering af lejligheder i stueplan 

Claus Bjarrum har oplyst, at der er meget dårlig isolering i hans 

stueplan. Det aftaltes, at SVP svarer og at der igangsættes ter-

mografisk måling for at konstatere problemets omfang. 

 
Mads Frandsen har ligeledes oplyst, at der sandsynligvis også er 

dårligt isoleret i deres stuelejlighed, så der foretages måling af 
begge gavlboliger mod øst. 

 
SVP oplyste at man ikke kan måle før vejret bliver koldere. 
 

 

SVP 

AFVENTER 

4.18 Opladning af EL-biler 

NHP foreslog, at der udarbejdes regler (evt. som udvidelse af 

vedtægter) for etablering af stik til EL-biler på P-dækket.  

 

NHP. 
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5. Næste bestyrelsesmøde:  

5.1 Er indkaldt af formanden via Outlook til første tirsdag i hver må-

ned kl. 19.30 i viceværtlejligheden. 

Ændringer af mødetidspunkt foretages via outlook. 

 

 

 

 

 

Rune 

 

 

 

6. Forslag til nye poster på næste års budget (2015):  

6.1 Opsparing til kommende vedligehold (NHP + RUM) ?? 

6.2 Værksted (JW) ?? 

6.3 Opgradering af udearealer jf. forslag fra SLA arkitekter ?? 

6.4 Afkalkningsanlæg (hvis det ikke etableres i år) 60.000  

   

7. Budgetjusteringer på næste års budget:  

   

   

 


