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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 05/01 -2016     

                                                                            

Tid 19:00 – 20:30 

Sted Torpedohallen – Viceværtlejlighed 

Deltagere 

 

 

Rune Ulrick Madsen 

Vibeke Butzbach 

Jørgen Wiis 

Jørgen Juul 

Mogens Houe 

 

RUM (formand) 

VB 

JW 

JJ  

MH 

 

Fraværende Jackie Phillip 

Rasmus Barkholdt 

Svend Petersen  

JP (Suppleant/”konsulent”) 

RBA 

SVP (Næstformand)  

 

   

Kopi Bestyrelsen + Datea 

 

 

 

Dagsorden 

1.  Valg af referent mv. (Formanden) 

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. 

3. Daglig drift: JW 

Samarbejde med vicevært, elevatorer og renhold (polering) 
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4. Forsikringsforhold: VB+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)+RUM 

Vedligehold af hjemmeside (ABA) 

Debatforum på hjemmeside RUM 

8. Grundejerforeningen Holmen: JW 

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. 

11. Deklarationer, vedtægter: RBA 

Opdatering af vedtægter, tinglysning, mv. 

12. Saugværksgrunden: VB 

Samarbejde med Saugværket og Frederiksholm om friareal 

Suppleant Jackie Phillip (JP) deltager som konsulent efter 

eget ønske, når der er brug for assistance. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Der er forespurgt fra beboers mægler om de kan få en opdateret 

energirapport. 

VB har undersøgt det og konstateret at det e et lovkrav at be-

byggelsen leverer det inden for 3 måneder. 

RUM har accepteret pris på 23.000 kr. fra tidligere leverendør. 

 

UDFØRT 

3.2 Der er kommet brev fra beboer om fortsatte lugtgener. VB svarer 

at vi genoptager sagen. Der er således nu to sager om lugtgener. 

JW oplyser at forsikringen indtil videre har accepteret at betale. 

JW+VB 

mailto:mtbhallen@hotmail.com
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For at forenkle administrationen af de mange skadessager har VB 

aftalt med Datea, at sagerne fremover administreres efter følgen-

de proces: 

1. (VB) anmelder sagerne i samarbejde med /via ejer. 
2. Jimmy orienteres og følger op på arbejderne. 

3. Datea (Lonnie) administrerer og videresender til forsikrin-
gen (Jimmy anviser). 

  
(VB) udarbejder vejledning som kan udsendes til ejere/lejere via 
rundskrivelse.  

 

3.3 Det er aftalt med Datea at der holdes generalforsamling den 

13/4 16. (SWP) har booket lokale og drikkevarer. 

Der skal evt afholdes ekstraordinær generalforsamling vedr. ting-

lysning af P-pladser samt udgift til udskiftning af koblingsdåser. 

Dato ikke afklaret da løsninger afventes. 

RUM+SVP 

3.4 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.  

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.  

JJ udarbejder skitse samt regler for etablering af dør.     

 

JJ 

3.5 SVP har fundet flere ingeniørtegninger i firmaets arkiv. De forma-

teres af teknisk assistent og gemmes som pdf. filer med navn 

som i tegningsliste så de kan findes. Der påregnes en udgift på 

under 5.000 kr. 

ABA uploader i webhotel, så de kan downloades fra hjemmeside. 

Det er aftalt med ABA at de lægges på det webhotel der er til-

knyttet den nye hjemmeside og ikke på bestyrelsens dropbox. 

RUM har udleveret tegn. Liste til SVP med oversigt over hvilke 

tegn. der mangler, så indscanning kan tilpasses. 

 

SVP 

 

ABA 

 

 

 

3.6 Morten Kjærum fra lejlighed 1.3.2 deltog i mødet, da der fortlø-

bende har været problemer med varmeforsyningen i opgangen, 

på trods af gentagne tilkald af ENCO. Kort efter udbedringen er 

varmen igen forsvundet. Det HASTER at finde en permanent løs-

ning. 

Det aftaltes, at det netop ansatte ingeniørfirma (NIRAS) umiddel-

bart igangsættes med at afdække problemet sammen med Jim-

my. 

 

JJ+SVP+RUM 
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3.7 Det aftaltes, at (MH) udarbejder oplæg til næste års budget til 

drøftelse på næste møde, så det kan fremsendes til Datea til 

kommentering. 

 

MH 

3.8 Vedr. Erdkehlgraven aftaltes det, at (JW)+(MH) forsøger at skub-

be til sagen hvis det er muligt. 

 

JW+MH 

3.9 (SVP) har aflæst vandforbrug hos bådeskurene og meddelt det til 

Datea til opkrævning og Jimmy er igangsat med at aflæse EL-

måler til Dong. 

 

4. Status opgaveliste: 
 

4.1 Elevatordrift 

Det overvejes at hente alternativt tilbud fra andre elevatorfirmaer 

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

Det aftaltes at vi vil satse på en fast serviceaftale, så der ikke 
kommer regninger væltende i tide og utide.  

Der er kommet følgende tilbud: 
 

ORION Teknik på 37.000 + 85.000 i oprettelse. 

OTIS 32.000 + 37.500 i oprettelse  

KONE 45.700 (er oprettet) 

Det aftaltes at (MH) forhandler oplæg til kontrakt med OTIS med  
angivelse af timepris for tilkald, og en prøveperiode. 

KONE´s nuværende pris er baseret på 12 eftersyn. Da der kun er 
krav om 6 eftersyn baseres aftalen på dette. 

Det undersøges samtidig hvor lang opsigelsesvarsel KONE har. 

Tilbuddene lægges ind under løbende sager. 

(MH) rundsender tilbud forhandlingsresultater til oriente-

ring/kommentering.  

 

MH 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 
 

Tinglysning af ejerskab til P-pladser + digital kommunikation. 

 

RBA er i gang med at få tinglyst ovennævnte. Vedtægter blev 

underskrevet på mødet. Den endeligt godkendte/tinglyste over-

sigtsplan lægges på hjemmesiden. 

 

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling på bestyrelses-

mødet den 11.11.14, hvor Dateas forslag til digital kommunikati-

on blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte (10 fremmødte + 

13 fuldmagter) 

Der er imidlertid kommet indsigelse mod ejerskab af P-plads 158. 

Da forholdet kan blive en vanskelig ballancegang mellem to ejere, 

er det aftalt, at bestyrelsen hyrer ekstern advokat Claudia Matia-

sen (Frølund-Winsløw) til at håndtere sagen. Indsigelsen betyder 

samtidig, at den igangværende tinglysning er stoppet. 

 

 

JW+RUM 
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Claudia Matiasen har udsendt breve til de 6 ejere hvor ejerskabet 

til den ekstra p-plads ikke fremgår af tingbogen, og bedt om do-

kumentation. Brevene er godkendt af (JW+RUM). 

Såfremt ejerforholdene er afklaret, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.  

Det er efterfølgende konstateret, at der er to ejere der ikke kan 

dokumentere ejerskabet – dog med meget forskellig baggrund.  

PÅ baggrund af redegørelse fra Claudia Mathiasen der var frem-

sendt inden mødet, samt RUM´s drøftelse med hende blev det 

besluttet at: 

Den bolig, hvor det fremgår af tingbogen at den 2. P-plads ikke 

tilhører boligen, skal enten købes eller lejes af den nuværende 

ejer, men tinglyses tilhørende bebyggelsen. 

Den bolig, hvor det er sandsynligt at den 2. P-plads tilhører boli-

gen men det ikke kan bevises, skal der foretages et skøn. RUM 

udsender en mail til alle bestyrelsens medlemmer, der så kan 

meddele Claudia Mathiasen deres holdning. 

Beslutningen forelægges på en generalforsamling inden tinglys-

ning. 

(JW) har igangsat (RBA) med at få den digitale kommunikation 

tinglyst. JW rykker RBA 

(RUM) rykker Claudia/bestyrelsesmedlemmer for en afgørelse på 

sidste p-plads.  

 

 

 

 

4.3 Rullende vedligeholdelsesvejledning.  

Med udgangspunkt i det vedligeholdelsesbudget NHP har udar-

bejdet, færdiggøres der et grudlag for at vurdere de fremtidige  

vedligeholdelses- og anskaffelsesudgifter. 

Budgettet skal medtage følgende punkter: 

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

- Anoder på mole Saugværkjet 1/3 part.  

- 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 (Pågår) 

- Maling af facadeplader 
- Opdatering af vandinstallation (mange vandskader) 

 

 

 

RUM+JJ 
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Jimmy er på eget initiativ (og godkendelse RUM) ved at få prissat 
opdatering af vandinstallation da der allerede primo 2015 har 

været 5 vandskader. 
 

4.4 Vejledning vedr. bygningsskader og vedligehold. 

 
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 glarmester og andre-

om priskurant, så de enkelte beboere ikke skal indhente tilfældige 

tilbud. 

 

(RUM) + (VB) medtager erfaringerne fra 3.3.3 i skadesvejlednin-

gen, da det er konstateret at indvendige rør i boligerne er dækket 

af forsikringen. (Skimmelsvamp) 

 

 

RUM/JJ/VB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUM 

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. 

JW tjekker status 

 

 

UDFØRT. 

 

 

4.6 P-plads under trappe 

 

 

MH+RUM 
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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. 

 

Der er afsat 40.000 til formålet på budgettet. 

 

Bådelauget ønsker ligeledes plads ? 

 

Jimmy har oplyst at han kommer til at mangle plads til de nye-

maskiner der skal anskaffes ? 

 

 

4.7 Sommerfest 

Sommerfest er slået sammen med arbejdsdag som gulerod. Se 

punkt 4,14. 

 

Afholdt med stor tilslutning og effektiv oprydning (40 deltagere). 

 

 

UDFØRT. 

4.8 Viceværtfunktion: Orientering 

Det er besluttet, at hvis Jimmy kan acceptere vilkårene, ansættes 

Jimmy direkte af bestyrelsen, med Datea som administrator og 

delvis udlejet til nabobebyggelser. Det giver mere arbejdstid til 

bebyggelsen og Datea mener de kan administrere det inden for 

gældende ordning. (JW) varetager relationen til Jimmy. 

Forhandlingerne er gået ind i realitetsfasen og (JP) har udarbej-

det oplæg til ansættelsesaftale der blev drøftet på mødet. En 

10% lønstigning i forhold til nuværende ansættelse er acceptabel 

samt fri telefon. 

RUM og JW har efterfølgende drøftet sagen med Frederiksholm 

der er indstillet på at fortsætte ordningen i vort regi. 

JP har udarbejdet ansættelseskontrakt med Jimmy. Det er aftalt 

at der kan betales et mindre beløb til advokatfirmaet for kontrak-

ten 3.000 kr. 

 

RUM+JW har efterfølgende udarbejdet budget for ansættelsen 

som skal accepteres af resten af bestyrelsen inden endelig kon-

trakt underskrives: 

 

Årlig løn           384.000 

Pension              39.000 

Feriepenge         48.000 (indeholdt i løn – regnet 12 mdr.). 

Overarbejde               0 (bør kunne undgås pgr. af øget timetal) 

Kørsel                 5.000 

Forsikring                  0 (er indeholdt i nuværende) 

Telefon mv.         4.000 

I alt                 480.000 

 

 

 

 

 

 

 

UDFØRT 
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Indtægt FR       100.000 (Frederiksholm excl. rengøring trapper) 

                                    Skal verificeres endeligt. 

Indtægt BO        40.000 (Bolendachsvej – ikke aftalt) 

Udgift vikar        50.000 (6 ugers ferie) 

Total          ca.  390.000 

 

Hertil kommer en startudgift til maskinel på skønnet ca. 60.000 

kr. 

Nuværende udgift er ca. 360.000 kr – til gengæld har vi næsten 

dobbelt timetal.   

Opsigelse af aftalen med LL ønskes inden 1. november såfremt 

der er tilslutning til ordningen. Der foreligger tilsagn fra alle i 

bestyrelsen, så JW+RUM opsiger LL pr. 1. december, og samord-

ner med Frederiksholm. 

Der har været afholdt møde med Frederiksholm, og endelig aftale 

er udformet af JW og underskrevet af RUM. Aftalen træder i kraft 

pr. 1. februar. 

Der har ligeledes været afholdt afviklingsmøde med Lars Larsen 

(JW).  

Driften aftales med Datea på møde i januar måned. 

 

PS: Efter mødet har (VB) opgraderet aftalen med et tillæg der 

afklarer det forsikringsmæssige ”arbejdsgiver” ansvar og forhand-

let de sidste forhold på plads med Frederiksholm sammen med 

(JW)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JW+RUM 

 

4.9 Begrønning af i gård. 

SLA projekt til begrønning og opgradering af gårdrum er igangsat 

med Grønt udvalg. 

Der afventes forslag til hvad der skal iværksættes som første 

etape, så det kan udføres og tilplantes i efteråret. Som en del af 

projektet skal der etableres flere cykelparkeringer på bebyggel-

sens nordside jf. tidligere forslag og SLA projekt. 

Det er aftalt at driftomkostninger skal belyses inden endeligt pro-

jekt vedtages.  

Det skal samtidig overvejes om reglerne for forhaverne skal ju-

steres så der er bedre styr på fremtidige anlæg. 

(JJ) har hentet tilbud fra SLA. Det er overdraget til (RUM) at ind-

gå aftale med SLA om det videre arbejde, da det efter vurdering i 

det grønne udvalg er vurderet, at arbejdet er for omfattende til 

frivillig arbejdskraft. 

Første møde med SLA er afholdt mandag den 26. oktober kl. 

18.00, hvor det aftaltes at SLA sender aftale til (RUM). Det er 

konstateret at der samlet er afsat 300.000 kr til arbejdet incl. 

honorar. Heraf skal der tages penge til vandhave i gården, samt 

til cykelparkering på nordsiden. 

 

 

JJ+udvalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUM 
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Der afventes endeligt forslag fra det grønne udvalg til godkendel-

se i bestyrelsen, så udførelse kan iværksættes, samtidig aftaltes 

det, at Jimmy igangsættes af den grønne gruppe med at etablere 

flere cykelstativer (uden overdækning – evt. fremtidig projekt) 

 

JJ 

4.10 Beboerorientering (Løbende).  

 

Forslag til næste orientering: 

 

- VB beskriver procedure hvis der opstår vandskade, så vi 

forhindrer uheldige forløb. VB har aftalt med Connie fra 

Datea, at hun fremover er tovholder på afregning med 

forsikringen, så vi undgår den del af administratuionen. 

Samt at Jimmy er tovholder på arbejderne. 

- Samtidig understreges det, at der kan være tilfælde hvor 

der skal snakkes med beboere om ejerandel af skaden.  

- Opfordring til at tjekke fugtalarmer. 

 

 

JW/RUM 

 

 

 

4.11 Energi- og pengespild 

Der arbejdes videre med undersøgelse af mulighederne for at 

undgå løbende tillæg til varmeregning ved at justere temperatur-

sænkningen. 

Der er afsat penge i budgettet til at foretage en helhedsvurdering 

incl. samspillet med de private vekslere, der sandsynligvis er til-

kalket, og derfor yder mindre. SVP hyrer en ekspert fra NIRAS 

der kender bebyggelsen.  

(SVP) anbefaler Henning Jensen fra NIRAS, der har stor erfaring 

med den type arbejder. Sagen udbydes sammen med udskiftning 

af koblingsdåser til tre firmaer. 

Se under punkt 4.17, hvor der er ved at blive indgåët kontrakt. 

 

Den valgte løsning skal vurderes i forhold til tilbagebetalingstid – 

incl. modregnet merudgift. Der er mulighed for ekstraopkrævning 

jf vedtagelse på generalforsamling. Det skal dog undersøges om 

betaling for udskiftning af de private vekslere skal betales indivi-

duelt eller fælles over fordelingstal. 

 

 

SVP+JJ+RBA 

 

 

 

 

 

RUM 

 

 

4.12 Opladning af EL-biler 
 
Der skal udarbejdes regler (evt. som udvidelse af vedtægter) for 

etablering af stik til EL-biler på P-dækket. Der blev nedsat et ud-

valg der kommer med forslag. 

Det skal undersøges om en sådan installation kræver ekstra 

strømforsyning, da en udvidelse af kapaciteten kan være kostbar. 

Der har allerede været forespørgsel fra beboer om mulighederne 

for stik. Det er meddelt at der indtil videre kun kan opsættes 

”mormorstik” der ikke vil kræve ekstra stikkapacitet hvis alle 

skulle anskaffe sig en elbil. Stik placeres evt. i loft på nedforskal-

ling. 

 

JJ+SVP 
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JJ+SVP følger sagen der anvendes som prøvesag for efterfølgen-

de stik-etableringer. 

 

JJ er i gang med at se på placering sammen med den første ejer 

der får etableret stik. 

 

 

 

 

 

JJ 

 

 

4.13 

 

Den økonomiske styring blev drøftet på mødet. Der blev aftalt 

følgende: 

- Likviditetsstyringen forbedres efter forslag fra MH, der 

samarbejder med Mai fra Datea om at styrke overblikket. 

- MH oplyste, at Kvartalsrapport ikke giver anledning til 

kommentarer. 

 

 

 

 

UDFØRT 

 

 

 

 

4.14 

 

Der skal afholdes fælles arbejdsdag i bebyggelsen: 

 

Den planlagte arbejdsdag blev aflyst (RUM) på grund af manglen-

de forberedelse i ferieperioden + dårligt vejr. 

Det blev aftalt, at der afholdes ny arbejdsdag og ”beboerfest” den 

24. oktober kl. 14-17, og at der efterfølgende holdes fest for del-

tagerne på færgen Ellen fra kl. 18.00. (MH) administrerer ar-

bejdsgrupper og tilmelding (først til mølle) for ca. 40 personer. 

 

Der er planlagt følgende arbejdsopgaver: 

 

- Sand i indløb ved trappe/kajakplads.  

- Oprydning p P-dæk + mærkning af cykler mv. 

- Rengøring af affaldsskakte + postkasser 

- Afrensning af spindelvæv og duemøg mv. på facader 

- Rengøring af gårdareal for mos mv. 

- Plantning af plantekrukker + indkøb af planter. 

- Oprensning af bådebro + havn ? 

 

(JW) har booket plads på Færgen Ellen. Der reserveres foreløbigt 

40 pladser. Som alle blev besat. 

(RUM+JW) har udsendt indbydelse med sidste tilmelding 1/10 til 

(MH), der fordeler i arbejdsgrupper. 

 

MH indkøber rengøringsudstyr mv. til arbejdsdagen. JW skaffer 

strips til cykler. JJ undersøger om Købh. Havn kan levere sand.  

 

Under arbejdet blev det konstateret, at der er så meget slam og 

glasskår i indløbet at det er nytteløst at lægge sand. Som alterna-

tiv foreslås at indløb spules (slamsuges) JJ har forbindelse og 

undersøger muligheden. 

 

 

 

 

UDFØRT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJ 

 

4.15 

 

 

”Afkalkningsanlæg” skal efterses for funktionalitet: 

 

Flere mener ikke, at det virker mere ? 

 

 

VB 
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4.16 

 

 

Oprydning på P-dæk og i cykelstativer skal foretages: 

 

Det er aftalt at mærkning af cyklerne sker på arbejdsdagen, men 

at fjernelse af cykler mv. er en opgave for Jimmy, så der ikke 

opstår konflikt mellem beboerne. 

 

Pågår. 

 

 

 

MH+JW 

Jimmy  

4.17 

 

Udskiftning af vand og varmemålere: 

 

Der skal etableres digitale målere med fjernaflæsning så vi und-

går problemer med lejligheder der ikke bliver aflæst, samt sparer 

driftmidler. 

 

Der er indhentet tilbud fra Minol A/S og ISTA. SVP har vurderet at 

ISTA både er billigst og kan levere den bedste løsning. 110.000 + 

moms. 

Efter indhentning af nyt tilbud fra ISTA der omfatter VVS arbej-

det, samt vedligehold kan det konstateres at: 

 

- Der samlede anlægsarbejde med udskiftningen svarer til 

budgettet på ca. 175.000 kr. incl. moms.  

- Der er driftudgifter pr. år på ca. 27.000 kr. (29.000 hvis 

der tilvælges aflæsning på mobil). Nuværende drift udgør 

36.000 kr. excl. moms. 

- Afskrivningstiden er således ca. 15 år.  

 

(SVP) drøfter bindingsperioden på 6 år med ISTA, samt får klar-

hed over hvad det ISTA kalder lovkrav til service reelt betyder.  

 

Der er efterfølgende indgået aftale med ISTA der gennemfører 

arbejdet i uge 48 og selv orienterer beboerne. 

 

Det er aftalt, at Jimmy igangsættes med køb af nøgleskab så 

beboernes nøgler kan opbevares forsvarligt under arbejderne. 

Er efterfølgende bestilt. Er købt. 

 

ISTA har klokket i det mht. gennemførelsen. SVP har kontakt og 

det tyder på at det er blevet ordnet.  

 

UDFØRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP 

 

 

4.18 Oliering af træværk på sydside: 

 

Træværk på sydside trænger til oliering hvilket skal igangsættes. 

Det skal overvejes om og hvordan sagen skal udbydes. 

 

Det overvejes at igangsætte ekstern konsulent med arbejdet.  

 

 

 

 

 

? 
4.19 Vandskader i lejligheder: 

Der har været 4 vandskader i koblingsmuffe til blandingsbatterier 

inden for det sidste halve år. Det er drøftet at udskifter alle kob-

lingsmufferne. Skønnet udgift jf. Jimmy på 15.000 pr. lejlighed. 
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 For at forebygge de meget dyre vandskader, samt undgå at for-

sikringen står af, er det besluttet at der skal sættes ind for at 

forhindre flere skader, med følgende handlingsplan: 

1. Der findes ekstern VVS ingeniør/firma til at stå for udbud 

og tilsynet med udskiftningen. Der indhentes tilbud fra  

Henrik Larsen, Leif Hansen og NIRAS ved Henning Jen-

sen. Tilbud er indkommet og efter evaluering anbefaler 

bestyrelsen at (RUM) indgår aftale med NIRAS, da tilbud-

dene ligger meget tæt, men NIRAS dels har den laveste 

timepris, dels den grundigste beskrivelse af arbejderne 

incl. alternativ pris.  

2. Der indgås kontrakt, hvor Jimmy tilknyttes som ”konsu-

lent” da han har stor erfaring med sagen. 

3. I forbindelse med udbudsmateriale holdes møde med sa-

gens involverede (ENCO ?) for at sikre at alle tidligere er-

faringer tages med. (RUM) lægger vægt på, at der bliver 

tale om ”systemløsninger” så det sikres at delene taler 

sammen. (JJ)+(SVP)+ Jimmy inviteres til mødet. 

4. Udbud og indstilling. Min. Tre entreprenører incl. ENCO. 

Der holdes ekstraordinær generalforsamling for at sikre 

finansiering. (VB) afklarer sammen med Claudia Mathisen 

hvordan det lovligt kan finansieres (individuelt eller fæl-

les). 

5. Udførelse sker med ca. 4 lejligheder af gangen over et 

par dage, hvor alt ordnes samtidigt. Der skal lægges faste 

retningslinier for i hvilket omfang fliser udskiftes hvis der 

ikke kan skaffes tilsvarende. 

Claudia spørges om der kan gøres produktansvar gældende 

Det er tidligere oplyst af SVP, at man allerede var opmærksom på 

problemet ved 1. års gennemgangen, og at en del af mufferne da 

blev udskiftet. Efterfølgende er en del flere blevet udskiftet dels 

på grund af skader og dels på grund af ombygninger i baderum-

mene, så det er uklart hvor mange der reelt er tale om. 

Claudia Mathisen har udarbejdet udførlig rapport der ikke levner 

mulighed for produktansvar eller lignende – højst en forhandling 

om betaling pr. kulance. Evt. engros levering af koblinger !! 

VB følger op på faktura fra beboer der får flere rykkere fordi for-

sikring ikke betaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB 

5. Næste bestyrelsesmøde:  

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

ned kl. 19.00 i viceværtlejligheden. 
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Ændringer af mødetidspunkt foretages via outlook. 

 

 

 

Rune 

 

 

6. Forslag til nye poster på næste års budget (2016):  

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

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

6.3 Udarbejdelse af skades- og vedligeholdelsesvejledning. ?? 

6.4 Udskiftning af koblingsmuffer Ca. 1.5 mio. 

6.5 Maskinpark til Jimmy – er aftalt med Jimmy Ca. 75.000 

 


