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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 02/09 -2014     

                                                                           + 12/08 - 2014                                                                                        

Tid 19:30 – 20:30 

Sted Torpedohallen - Viceværtbolig 

Deltagere 

 

 

Rune Ulrick Madsen 

Vibeke Butzbach 

Jørgen Juul 

Niels Højgaard Pedersen  

Rasmus Barkholdt  

Jørgen Wiis 

Mogens Houe  

 

 

RUM (formand) 

VB 

JJ 

NHP 

RBA 

JW  

MH (suppleant) 

 

Fraværende Svend Petersen 

 

SVP (Næstformand)  

 

Kopi Bestyrelsen + Datea 

 

 

 

Dagsorden 

1.  Valg af referent mv. (Fordeles fra gang til gang efter tur) 

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+MH (fakturaer anvises af bestiller + for-

mand) Ekspedition af fakturaer, kontakt Datea, budgetter, Li-

kviditet (MH) 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, arkivere 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 

Det overvejes at hente alternativt tilbud fra andre elevatorfirmaer 

da KONE´s regningsantal tyder på, at de føler sig for sikre. 

NHP/ABA 

Alle 

3.2 Der er igen vandskade i lejlighed 9.3.2. NHP + JJ ser på forholde-

ne i forbindelse med tilsyn på ventilationsskakte, da der er mis-

tanke om, at vandet kommer ind via inddækningerne mellem 

vindspærre og papbelægning på tagterrasse.  

Efter mødet har JJ meddelt, at der er vand i ventilationstårnene 

og anbefaler at man lader garantien jf. ABR træde i kraft. 

JJ + NHP. 

3.3 Der er kommet spørgsmål fra beboer i lejl. 38 om bl.a følgende 

forhold: 

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

som flere andre har gjort.  

 

 

mailto:mtbhallen@hotmail.com
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VB har svaret ejer, at vi vender tilbage med sagen, da der først 

skal laves skitse af hvordan døren skal laves og regler for anven-

delsen, da bebyggelsen kan få brug for arealet til installationer.  

NHP+ JJ udarbejder skitse samt regler for etablering af dør.     

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

mangler inspektionslemme. 

SVP/Jimmy har aftalt ventilationsfolk, at de registrerer manglen-

de adgangslemme til afløb på tagterrasser.  

 

 

 

HP+JJ 

HASTER 

3.4 JJ oplyser, at de vindskeder der blev fundet efter stormen kan 

stamme fra Torpedohallen. I så fald bør forsikringen dække. Det 

undersøges i forbindelse med inspektion på tag pkt. 3.3 

 

JJ 

3.5 Bestyrelsen har modtaget brev om utidig anvendelse og leg på 

bådebroen fra to beboere .  

Bestyrelsen holder det under observation og overvejer. JJ svarer 

beboerne at der bl.a vil blive overvejet et større skilt, men at 

andre tiltag også overvejes så broen vil kunne reserveres Torpe-

dohallens beboere  

  

JJ 

3.6 Datea oplyser, at der er ca. 15 lejligheder de ikke kan få adgang 

til når der skal aflæses varme. 

Bestyrelsen overvejer fjernaflæsning. Pris oplyst af ISTA. 

Der indhentes alternative tilbud på aflæsning og installation af 

fjernaflæsbare målere. 

  

NHP 

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.  

De tilbageholdte ca. 25.000 kr. er efter råd fra advokat betalt. 

Dog  excl. rykkergebyrer, renter samt betaling for moleinspektion 

ikke betales, da der dels ikke har foreligget dokumentation for 

beløbene, dels ikke er indgået aftale om arbejdet. Advokat har 

oplyst, at det kan betyde udgifter til retslig behandling i størrel-

sesordenen 12 – 22.000 kr.  

 

Der arbejdes frem mod retslig mægling eller forhandling som evt. 

dækkes af forsikring. 

 

 

 

VB/RB 
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Det er aftalt at såfremt VB+RB finder det fornuftigt betales rest-

beløb, for at komme i forhandling, dog med forbehold for at det 

danner præcedens for betaling af ikke aftalte arbejder. 

 

Vores interesse er: 

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

vi har accepteret at betale for almindelig drift af arealet.  

At indgå en aftale om samarbejde, så vi har indflydelse på større 

arbejder – f.eks udbedring af mole.  

 

4.2 Tinglysning af ejerskab til P-pladser.  

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

nyt bilag til de tinglyste dokumenter på bebyggelsens fællesareal.  

Arbejdet pågår. Vedtægter blev underskrevet på mødet. 

Tinglysning afventer indkaldelse af ekstraordinær generalforsam-

ling hvor beslutning om korrespondance pr. mail jf. forslag fra 

Datea, kan vedtages med almindeligt flertal af fremmødte. 

RB beder Datea om at indkalde til næste bestyrelsesmøde hvis 

det kan nås. 

Den endeligt godkendte/tinglyste oversigtsplan lægges på hjem-

mesiden. 

JW+RBA 

 

 

RBA 

 

HASTER 

4.3 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 forsikring ikke dækker ved punk-

tering pgr. af ælde. 

- Algefjerning på belægninger (150.000 hver 5 år) ? 

- Stålspær skal eftergås (alger, rust) 

- Opdatering af varmeanlæg 

- Opdatering af faldstammer aht. rensning ? 

 

Arbejdet udføres næste periode. 

 

 

RUM/JJ 

 

HASTER 

Hvis ikke ud-

ført inden 3 

måneder sæt-

tes ekstern 

rådgiver på 

sagen. 

 

 

4.4 Vejledning vedr. bygningsskader og vedligehold. 

 
 
 
 

 

RUM/JJ 
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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 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 

ansvarlig for klimaskærm, bærende konstruktioner, brandtekni-

ske foranstaltninger + hovedforsyningsledninger.  

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. 

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 har fået udarbejdet beslag til fastholdelse af altanbrædder. 

Der udføres test. Det skønnes billigere end at skifte brædderne.    

 

Det er foreslået, at der indgås aftaler med f.eks glarmester om 

priskurant, så de enkelte beboere ikke skal indhente tilfældige 

tilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUM udfører 

test. 

 

HASTER 

4.5 Diodelamper i elevatorer. 

Vicevært igangsættes med udskiftning af elevatorarmaturer til  

diodelamper. Samtidig sættes der kraftigere dioder i trappearma-

turer.  Samlet udgift stipuleret til ca. 80.000 kr. jf. tilbud. 

JW oplyser, at der efter aftale med RUM er igangsat ekstra arbej-

der for 15.000 kr. for at få en bedre løsning. 

 

 

PÅGÅR (JW) 

 

 

4.6 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.  

Det er aftalt, at der foreslås indrettet værksted i nuværende lille 

cykelrum – så der kan parkeres cykler (Christianiavogne mv.) 

under trappe. 

Bådelauget ønsker ligeledes plads. 

 

JW/Alle 
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4.7 Sommerfest 

Der holdes en afslappet ”leight” sommerfest, med åben grill og 

evt. musik på ”den spanske trappe”. Er for sent i år – der satses 

på næste sæson. 

 

Festudvalg skal nedsættes  

 

 

MH 

4.8 Viceværtfunktion: Orientering 

Følgende blev konstateret/drøftet, bl.a som følge af brev fra be-

boer: 

- Der ønskes rensning af trapper og flåder. Der overvejes 

at imprægnere med svensk produkt der får træværket til 

at fremstå smukt lysegråt og vandafvisende med en mat 

overflade  

- Der skal fjernes alger. Jimmy og JW drøfter pris med le-

verendør. 

 

 

NHP/JW 

 

 

 

RUM  

 

 

JW 

4.9 Begrønning af i gård. 

Der ønskes grønnere beplantning i gård, med flere slyngplanter, 

store træer og større plantekar. SLA har udarbejdet oplæg til 

helhedsplan. Foreløbigt udføres pilotprojekt til ca. 200.000 + 

honorar for at vurdere omfang og udførelse. 

SLA igangsættes med pilotprojekt i samarbejde med følgegruppen 

”de grønne fingre” samt repræsentanter for bestyrelsen.  

Det er aftalt at driftomkostninger skal belyses inden endeligt pro-

jekt vedtages.  

 

 

JJ+udvalg 

 

 

 

 

HASTER 

 

 

 

 

4.11 Beboerorientering (Løbende).  

 

forslag til næste orientering: 

 

- Overvejelser om ladestationer til EL-biler. 

- Overvejelser bag udformning af skilt på badebro (SVP) 

 

 

JW/RUM 

 

Er udsendt i 

februar. 

 

4.12 Hjemmesiden skal opdateres af hensyn til sikkerheden.  

Der arbejdes samtidig hen mod en model med administrations-

modul der gør opdatering lettere. 

BA har fremsendt tilbud fra leverendør på ca. 22.000 kr + moms 

for opdatering. Det aftaltes at arbejdet bestilles og samtidig skal 

dialogboks gøres så brugervenlig som mulig (evt. mere fremtræ-

dende plads). 

 
 

 

ABA 

 

 

 

 

PÅGÅR 
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ABA har foreslået at skifte leverendør for at forbedre funktionerne 

– accepteret. 
 

4.13 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 fortsættes.  

Bestyrelsen ønsker en helhedsvurdering incl. samspillet med de 

private vekslere, der sandsynligvis er tilkalket, og derfor yder 

mindre. SVP har løbende møder med Henrik Larsen, ENCO samt 

HOFOR for at få en samlet afklaring på mulighederne. 

Det bør undersøges om vi er pligtig at betale strafafgift, da den 

først er indført sidste år, og systemet har kørt uændret siden 

start. 

 

Den valgte løsning skal vurderes i forhold til tilbagebetalingstid – 

incl. modregnet merudgift.  

 

 

SVP 

 

 

 

 

 

 

HASTER  

 

4.14 Dårlig isolering af lejligheder i stueplan 

Claus Bjarrum samt Mads Frandsen har oplyst, at der er meget 

dårlig isolering i boligerne i stueplan.  

 

Der er udført termografimålinger og skrevet rapport. Det er sok-
lerne der tilsyneladende ikke er udført korrekt.  
Det aftaltes at der igangsættes destruktiv undersøgelse af sokler-
ne for at konstatere hvordan detaljen er udført, så det kan ud-

bedres.  
 
Der er foretaget undersøgelser af begge lejligheder og manglende 
isolering ved sokler er udbedret.   
 

 

SVP 

 

 

 

SVP+JJ 

4.15 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.  

Der blev nedsat et udvalg der kommer med forslag. 

 

NHP+JJ+SVP  

4.16 

 

Renselemme til afløbsinstallation. 
 

På baggrund af de mange skader på afløbsinstallationen og be-
sværet med at komme til at rense tilstoppede afløb, foreslås de 
retableret renselemme på faldstammerne på P-dækket.  
 

 

Jimmy/NHP 

4.17 Affaldshåndtering. 
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Det er foreslået at det nuværende affaldssystem opdateres til 

fordel for et anlæg med ”sug” og nedgravet affaldsbeholder. Det 
vil betyde at de nuværende affaldsrum frigøres til cykelparkering. 
Bestyrelsen vil undersøge muligheder og omkostninger 
 
 

 

 

UDGÅR 

4.18 Facader 

  

Som nævnt vil der blive udført forsøg med overfladebehandling af 

de malede facader.  

NHP har udført en analyse sammen med ekstern rådgiver. Der 

foreligger tilbud på behandling der kan indgå i vedligeholdelses-

vejledning. 

 

 

NHP  

4.19 Digital kommunikation fra Datea. 

 

Det er vedtaget på generalforsamling at der kan fremover skal 

kunne kommunikeres digitalt med ejerne som eneste og lovlige 

kommunikationsform – under forudsætning af den enkelte ejers 

accept. Ellers fortsætter det i papirform.  

 

Da det kræver en vedtægtsændring, og der ikke var 2/3 til stede 

på generalforsamlingen skal det vedtages på en ekstraordinær 

generalforsamling og efterfølgende tinglyses.  

Se punkt 4.2 

 

 

RBA  

4.20  

Den økonomiske styring blev drøftet på mødet. Der blev aftalt 

følgende: 

 

- På næste møde gennemgår RUM hvordan de enkelte 

medlemmer kan holde sig orienteret om anviste regninger 

mv. 

- Der fortsættes med nuværende praksis for uddelegering. 

Men inden arbejder igangsættes skal der vedtages bud-

getramme i bestyrelsen.  

- Likviditetsstyringen forbedres efter forslag fra MH, der 

samarbejder med Mai fra Datea om at styrke overblikket. 

Kvartalsrapport udleveret til Mh til kommentering. 

 

 

 

 

 

 

RUM 

 

 

 

 

 

 

MH. 

4.21  

Diverse: 

  

- VB orienterer på næste møde om opfølgning på forsik-

ringsforhold.  

 

- Beboer har søgt om tilladelse til at isætte vindue på tag-

terrasse svarende til et par andre lejligheder der har haft 

det fra start. 

 

 

 

 

VB 
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Det meddeles at det er ok med bestyrelsen hvis det udfø-

res som de andre og beboeren selv indhenter den nød-

vendige byggetilladelse 

 

- SVP er ved at undersøge om der er afregnet for vand med 

bådeværftet. 

 

 

 

 

 

 

SVP 

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 Forslag om fornyelse af brædder på badebro 20.000 

6.5 Fjernaflæsning af varmemålere (pris modtaget fra ISTA) ?? 

6.6 Udarbejdelse af skades- og vedligeholdelsesvejledning. ?? 

   

 


