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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 10/01 -2017     

                                                                            

Tid 19:00 – 20:30 

Sted Torpedohallen – viceværtlejlighed 

Deltagere 

 

 

Rune Ulrick Madsen 

Svend Petersen 

Vibeke Butzbach  

Jørgen Juul 

Mogens Houe 

RUM (formand) 

SVP (næstformand) 

VB 

JJ 

MH 

 

Fraværende Jackie Phillip 

Rasmus Barkholdt 

Jørgen Wiis 

 

JP (Suppleant/”konsulent”) 

RBA 

JW 

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 fortsat Lugtgener i Lilliks lejlighed og hun har derfor ordret 

yderligere undersøgelser. Sagen fortsættes som aftalt med Datea 

der videresender fakturaer til forsikringen.  

Klaus Holst har tilsvarende problemer der skal løses. JW har 

igangsat med TV-inspektion. VB kontakter ham for at få sagen 

anmeldt til forsikringen. 

Jimmy er sat på sagerne og står for at følge op på arbejderne 

efter sidste struktur for byggeskaderne. 

 

VB 

mailto:mtbhallen@hotmail.com
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3.2 JJ drøfter regninger for fejlsøgning i opgang 1 med ENCO, da det 

undrer at de ikke tidligere har fundet fejlen når NIRAS fandt den 

ved første gennemgang. 

JJ 

3.3 JW gør opmærksom på, at ophæng af afløbsinstallation er dårlig 

udført og at man bør overveje at gøre noget, da det har været 

årsagen til skader hos Lillik, Vibeke og Henrik. 

JW beder Jimmy om at føre statestik på tilstopninger så vi kan 

gribe ind hvor der er problemer. 

JW/Jimmy 

3.4 I forbindelse med rensning af stoppet kloak hos Henrik (Max Lar-

sen) formåede Kloakker at splitte rørene under loftet i P-kælderen 

så både loft og biler blev smurt ind i kloakvand.  

Det skal meddeles Lonnie fra Datea, at der skal gøres modkrav 

gældende mod Kloakker for Jimmys timer samt andre involvere-

de, hvis de sender regning (foreløbigt Lars Egeriis)  

Afventer evt. regning fra Kloakker. 

RUM 

3.5 Der har været lynnedslag i den ene elevator + sandsynligvis en 

tagventilator. Det undersøges om det kan dækkes af forsikring.  

VB har sendt skadesrapporter til forsikring. Der afventes svar. 

VB 

3.6 Vi har fået besked fra Datea/forsikringen om, at vi ikke længere 

kan være med i puljen med billige forsikringer på grund af om-

fanget af skader. 

Vi afventer indhentningen af tilbud.  

Tilbud fra Willis på bygnings- og arbejdsskadeforsikringer er mod-

taget og accepteret. Der forhandles med den billigste om evt. 

tiltag der kan nedsætte præmien. 

Det overvejes at holde møde med forsikringen. 

VB 

3.7 Der er kommet brev med prisstigninger + arbejdsopgaver fra 

Nordisk Polering. 

JW udtager de arbejder der falder sammen med Jimmys opgaver 

og meddeler NP. Samtidig orienteres om at der er flere klager til 

Nordisk Polering over at lejligheder falder ud af aftalen eller får 

meget kort varsel. 

 

JW 

3.8 Generalforsamling er aftalt til den 10. april 2017 med Lon-

nie/DATEA. 

SVP bestiller lokale. !! 

MH sørger for drikkevarer !! 

MH udsender oplæg til budget !! 

Efter aftale med Claudia skal følgende emner tages op på den 

ekstraordinære generalforsamling: 

-        Status på vandskadesagen samt forslag til videre proces. 
-        Bevilling til etablering af sauna. 

-        Godkendelse af tinglysning af p-plads ejerforhold 

-        Evt. forslag til håndtering af klage over inddragelse af fælles-

arealer i gavllejligheder. 

 

SVP 

 

 

 

 

RUM 
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3.9 Der er kommet brev fra arbejdstilsynet med krav til arbejdsgiver 

ved ansættelser. Brevet udsendes sammen med referatet. JW 

sørger for APV.  

 

JW 

3.10 Der er kommet spørgsmål fra eje om vedligehold af terrassedør 

der er blevet skæv. Det er et principielt spørgsmål, idet ejerfor-

eningen har ansvaret for klimaskærmen – dog med det forbehold, 

at ejerne selv hænger på udgiften hvis der er tale om mislighol-

delse. 

JJ har besigtiget døren sammen med Lars Egeris. Det er vurde-

ringen at bestyrelsen betaler. Egeris foretager udbedring.   

 

UDFØRT 

3.11 SVP indhenter tilbud fra ISTA på lækagekontrol. 

 

SVP 

4. Status opgaveliste: 
 

4.1 Begrønning af i gård (grønt udvalg) 

Projektet skal igangsættes/færdiggøres med de priser JJ har ind-

hentet. Incl. vandhane. Det er oplyst på generalforsamling at det 

vil koste ca. 100.000 mere end afsat I alt ca. 400.000 kr. 

JJ har igangsat efter vægt er tilpasset Niras beregning. Men der 

har været tekniske problemer der nu er løst, så arbejdet kan fort-

sætte. 

Der arbejdes ligeledes på plantevalg i den grønne gruppe og 

bænke af egetræsplanker er leveret og planter er bestilt til 24/10. 

UDFØRT 

4.2 
Opladning af EL-biler 
 
Der skal udarbejdes regler (evt. som udvidelse af vedtægter) for 

etablering af stik til EL-biler på P-dækket. Det skal undersøges 

om en sådan installation kræver ekstra strømforsyning, da en 

udvidelse af kapaciteten kan være kostbar. 

 

Der skal formaliseres regler for at sikre at udgiften bliver fordelt  

ligeligt på alle. 

 

SVP 

4.3 
Oliering af træværk på sydside: 

 

Træværk på sydside trænger til oliering hvilket skal igangsættes. 

Der er afsat 430.000 kr. Til formålet. SVP har fundet tidligere 

udbudsmateriale som kan anvendes til indhentning af nye priser. 

JJ kører videre med Vinkler efter gammel prisliste, men indhenter 

nye tilbud på stilladsløsning der er en meget stor del af budget-

tet. Arbejdet forventes igangsat til foråret.  

JJ har fået tilbud på ca. 350.000 der rundsendes til kommente-

ring. Forventes igangsat i foråret. 

 

Der indhentes et alternativt tilbud på maling. 

Der indhentes tilbud fra Nordisk Polering på liftleje 

 

JJ 
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4.4 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 for-

sikring ikke dækker ved punktering 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) 

 
Da sagen nu har været på dagsordenen i flere år, indhentes der 

pris fra eksternt firma for at få en pris på udarbejdelse af en ved-

ligeholdelsesvejledning.  

RUM er ved at indhente pris fra administrationsselskab der har 

stor erfaring i vedligeholdelsesarbejder.  

 

RUM har fået pris fra firma på 75.000 excl. moms. Der indhentes 

eksempel fra anden sag. 

SVP henter alternativ pris + eksempel, så priser og kvalitet kan 

sammenlignes. 

RUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP 

 

4.5 Værksted og depotplads 

Det er aftalt, at der indrettes værksted i nuværende lille cykelrum 

– så der kan parkeres cykler (Christianiavogne mv.) under trap-

pe. Der er afsat 40.000 til formålet på budgettet. Bådelauget 

ønsker ligeledes plads og Jimmy har oplyst, at han kommer til at 

mangle plads til de nye maskiner der skal anskaffes, så begge 

dele skal tages med i overvejelserne. Afventer udvendig cykel-

parkering.  

JW og Jimmy har fået pris på 20.000 for udvidelse af Jimmys 

”bur”. Det aftaltes på stedet, at der gøres følgende tiltag: 

- Der designes en væg mod Jimmys bur JJ? 
- Der forsøges (3. måneder) med at lukke for kørende tra-

fik ud for ”buret” så hele kørebanen kan inddrages til cyk-
ler. Der indkøbes cykelstativer til formålet og afskærmes 

med steler. Ensretningen ophæves (pile er væk).  
 

JW+RUM+JJ 
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4.6 Overdækket cykelparkering 

For at gøre plads til cyklerne, er der afsat 150.000 kr på næste 

års budget til udvendig overdækket parkering. Det overvejes at 

spørge Vandkunsten om projekt, og det er muligt, at der kun 

lægges ud med parkeringen uden overdækning, som Jimmy kan 

udføre. 

RUM + JJ enige om at den skal være rimelig neutral – f.eks ud-

formet som begrønnet kube med strækmetal eller lignende.  

JJ+RUM 

4.7 Sommerfest og arbejdsdag  

Skal afholdes evt. både forår og efterår, så der er rent til som-

mer. 40.000 afsat. Der er udmeldt 2. juli som dato for fest og 

rengøring. 

Meget vellykket arrangement. Efterårsarrangement er ikke rele-

vant, men kan evt. overvejes senere. 

UDFØRT 

4.8 Digitalt tegningsarkiv. 

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. 

 

RUM+SVP 

4.9 Energi- og pengespild 

Niras har fremsendt begrundet forslag om at udvide varmeveksle-

ren samt indhente assistance til at indregulere systemet. 

 Udgiften vil beløbe sig til max. 35.000 kr. og forventes at ned-

bringe afkølingen af systemet, så der undgås strafafgift. Forsøget 

iværksættes men er forsinket på grund af mangel på reservedele. 

Afsat 95.000 + overskud på reparation af opgang 1 

 

Det skal efterfølgende konstateres via opfølgende målinger af 

Jimmy om kølingen er mere effektiv.  

Veksler leveres den 5/10 jf. Jimmy. Ing. fra NIRAS har fremsendt 

redegørelse om videre tiltag. 

 

NIRAS har meddelt pr. mail, at nedkølingen virker og sandsynlig-

vis vil fjerne det meste af strafafgiften. De oplyser samtidig at der 

kan foretages følgende yderligere tiltag: 

- Udskiftning af Units i lejlighederne.  

- Parallelforbinding af radiatorer i lejlighjederne. 

 

UDFØRT 

Evt. flere til-

tag vurderes.  
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4.10 
Vandskader i lejligheder: 

 

Niras arbejder på sagen og der mangler følgende faser: 

 

1. 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. 

Det aftaltes at RUM beder rådgiver om saglig begrundelse 

for at koblingsdåser der stadig anvendes skal skiftes, så 

vi kan besvare det oplagte spørgsmål på en kommende 

generalforsamling. 

Det har vist sig, at der hverken kan skaffes referencer el-

ler anden form for dokumentation for, at koblingsdåserne 

skal skiftes. Desuden har der ikke været skader i år.  

Sagen herefter sat i bero og ekstraordinær general-

forsamling udskudt. 

2. 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). VB har fået oplyst på mail af Dateas advokat, at ar-

bejdet både kan udføres individuelt eller som et fælles 

projekt. Samt at der bør afregnes efter enheder og ikke 

efter fordelingstal. 

3. 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. 

Der skal tages stilling til hvem der betaler hvis beboerne har mo-

derniseret badeværelserne (nye fliser mv.) 

Det aftaltes, at beboerne selv skal skaffe nye fliser hvis de har 

opsat andre end de oprindelige. Vi medtager så opsætningen. 

MOG undersøger hvordan det vil kunne finansieres og hvad det 

koster, f.eks at låne pengene.  

Der er indhentet pris på individuel finansiering, som MOG vurde-

rer er det billigste. Men andre muligheder undersøges. 

 

Efterspil i forbindelse med ny skade hos MH: 

- ENCO bedes teste rørsamlingerne i de beskadige de rør. 

- VB spørger ”skadesservice” om de har data på skadesår-

sag. VB oplyser, at der ikke kan konkluderes noget på 

den baggrund. 

- Koblingsdåse trykprøves hos MH via Jimmy. 

 

Rum+VB 

+MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH+VB 
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4.11 
Tinglysning af ejerskab til P-pladser: 

Når ejerforholdene er afklaret/forhandlet på plads, indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling hvor Advokat Claudia Mathias-

sens forslag til vedtægtsændringer kan drøftes samtidig med  

udskiftningen af koblingsdåser.  

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 (bolig 41), 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.  

Claudia har sendt brev til ejers advokat hvor det fremføres, at det 

af tingbogen fremgår, at p-pladsen ikke tilhører boligen. 

(RUM) har modtaget mail fra ejeren af bolig 41 der fremfører en 

række forhold som (RUM) har svaret at vi vil bede vores advokat 

om at undersøge. RUM har modtaget redegørelse fra advokat, der 

fastholder afgørelsen. 

Normalleje p-plads er vurderet til 850 kr. pr. måned. JW under-

søger hos aberdeeen. 

JW har fået oplyst at normalleje er 9.500 om året + moms sva-

rende til 937 kr. pr. måned. Vi foreslår 900 kr. pr. måned til 

Claudia, der har sendt forslaget til ejer, så der nu afventes tilba-

gemelding. 

Den bolig (bolig 50), hvor det er sandsynligt at den 2. P-plads 

tilhører boligen, men det ikke kan bevises, er der foretaget et 

skøn via anonym afstemning i bestyrelsen. (RUM) har modtaget 

afgørelsen fra Claudia, der samtidig har fremsendt en begrundet 

redegørelse for sit synspunkt om fortsat ejerskab. 

Claudia har modtaget et ”tilbud” fra bolig 41 om en leje på 500 

kr. pr. måned. Bestyrelsen overvejer på baggrund af Claudias 

indstilling. 

JW+RUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 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 enkel-

te beboer ellers selv kan risikere at hænge på omkostningen. 

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

svarlig for klimaskærm, bærende konstruktioner, brandtekniske 

foranstaltninger + hovedforsyningsledninger. Erfaringer fra ska-

der fra tagterrasser medtages i vejledning. Det er aftalt, at be-

byggelsen efterser tagterrassernes afløb en gang om året i for-

bindelse med tilsyn af ventilationsanlæg jf. forslag fra SVP. Det 

skal præciseres i vejledningen, at tilsynet ikke fritager den en-

kelte beboer for sit ansvar for renholdelse af afløbene som det 

fremgår af de nuværende bestemmelser. 

 

RUM+VB 
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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.  

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) 

 

4.13 Saunalaug: 

Der skal følges op på Saunalaugets ”vedtagne” forslag om øko-

nomisk støtte til etablering af en sauna i bådehavnen i bebyggel-

sens østlige ende. 

For at sikre, at budgettet er korrekt vedtaget (var ikke varslet på 

generalforsamlingen), tages det med på den ekstraordinære ge-

neralforsamling – gerne med en første udgave af vedtægterne 

der belyser allemandsretten, samt en grundigere økonomi. Sam-

tidig formaliseres det, at best. betaler anlæg og lauget driften. 

Vi har modtaget oplæg til vedtægter. Der var enighed om, at det 

skjal præciseres at foreningen skal drifte og vedligeholde sau-

naen. 

Besked er videregivet til saunabestyrelsens formand efterfølgen-

de. 

UDFØRT 

4.14 Beboerorientering (Løbende).  

 

Forslag til næste orientering: 

- Orientering om opkrævning for Jimmys arbejder. 

- Stigning på forsikring 

- Forsøg med cykelparkering 

- Orientering om lukning af vand via Blå havne i teknikrum  

- Smøring af dørhængsler 

 

JW+RUM 

 

 

 

4.15 

 

 

”Afkalkningsanlæg” skal efterses for funktionalitet: 

 

Flere mener ikke, at det virker mere ? Jimmy følger op. 

 

 

Jimmy 

4.16 

 

Viceværtlejlighed: 

 

Viceværtlejlighed indrettes så Jimme + gæster kan være der 

samtidig, nu hvor Jimmy er der hver dag. JW har talt med Jimmy 

der er positiv. Afsat 25.000kr 

JJ har fået tilbud på 37.000 incl. moms. Jimmy igangsættes 

sammen med tømrerfirmaet med at få det opført efter medgået 

tid, da det skønnes at budgettet så kan holdes. 

 

UDFØRT 
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4.17 

 

Havneindløbet renses for sand + pæle 

Havneindløbet skal spules for sand (og renses for glasskår ?) 

JJ har iværksat. 

 

UDFØRT 

4.18 

 

Fællesareal/private haver: 

 

Det ”inddragede” haveareal i opgang 1. skal lovliggøres, hvad det 

så end betyder. 

 

MH har fået redegørelse fra Claudia som kun vedrører haverne på 

nordsiden. Der bedes om redegørelse for haverne på østsiden. 

Samtidig undersøges om der er forhold i vedtægter, lokalplan, 

bygningsreglement eller tinglyste klausuler der forhindrer den 

fortsatte anvendelse – f.eks via aftale om leje eller tilsvarende.  

Det blev aftalt på mødet: 

 

- At vi ønsker hække holdt i lovlig højde på 90cm 

- At der skal udarbejdes regler for beboernes brug af de udvidede 

arealer så der ikke vindes hævd på det. 

- At det ikke er et ønske at der skabes offentlig adgang rundt om 

bygningerne. 

 

De berørte beboere indkaldes til møde om sagen. Det blev beslut-

tet ikke at udlevere klage til de berørte før vedkommende er 

spurgt. Tekstoplæg med forslag til forlig fra MOG, sendes til Clau-

dia til kommentering, og udsendes derefter til parterne, så de har 

det inden mødet, der er aftalt til den 14. november. 

 

Efter mødet sendte MH følgende referat: 

 

Rune og jeg havde i går aftes møde med ejerne af de 4 lejlighe-

der, der i henhold til klagen fra ultimo marts uretsmæssigt har 

inddraget en del af fællesarealet til "privat" lod. Oplægget til mø-

det var det vi drøftede på sidste bestyrelsesmøde, jfr. vedhæfte-

de udkast fra Winsløv. 
Vi gjorde opmærksom på, at vores advokat i det store og hele har 

samme vurdering af spørgsmålet som klagerne. De 4 har fået en 

kopi af klagen uden afsendernes navne. Vi gjorde på den bag-

grund opmærksom på, at oplægget fra bestyrelsens side var 

tænkt som et kompromisforslag, som i vidt omfang kunne bevare 

status quo. 

De 4 anfægtede imidlertid advokatens og klagernes premis. De 4 

hævdede, at § 21,6 i vedtægterne bredt giver alle ejere af lejlig-

heder i haveplan brugsret til tilstødende areal, såvel arealerne 

nord for Torpedohallen som arealerne i øst gavlen. Desuden gjor-

de de gældende, at der ikke som klager nævner kan etableres 

flere bådpladser ud for lejlighederne i øst gavlen, og at der derfor  

ikke er brug for adgang til bådpladser langs kajkanten ud for de 

to lejligheder. 

Vi aftalte, at de 4 nu nedfælder deres synspunkter på skrift samt 

kommer med et forslag til, hvorledes sagen efter deres opfattelse 

bør landes. 

 

MH 
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Når vi har dette, vil det formentlig være en god ide at tage et 

møde med Claudia for at få de juridiske forhold afklaret så langt 

det er muligt.  

4.19 

 
Ekstra kajakpladser: 

Det grønne udvalg skal inddrages i drøftelserne om ekstra private 

kajakpladser der skal formaliseres regler. 

 

JJ 

4.20 
Vicevært: 

RUM har aftalt med Datea, at Jimmys timer til privat hjælp op-

kræves sammen med fællesudgifter, til 375 kr. i timen + mate-

rialer. 

Vi beder Jimmy købe vaskemaskine til at vaske håndklæder mv. i 

viceværtlejligheden. 

 

4.21 Det er foreslået af bådelauget, at der afholdes fællesmøde med 

alle klubberne inden budgetmøde, så klubberne får mulighed for 

at fremkomme med ønsker til budgettet. F.eks vil bådelauget 

gerne have midler til standerhejsning mv. 

 

Det drejer sig om følgende klubber: 

 

- Saunalaug. 

- Bådklub 

- Kajakklub 

- IT laug 

- Grønt udvalg ??? 

 

Repræsentanter indkaldes i forbindelse med februar mødet (bud-

getmødet). 

 

 

5. Næste bestyrelsesmøde:  

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

ned kl. 19.00 i viceværtlejligheden. 

Ændringer af mødetidspunkt foretages via outlook. 

 

 

 

Rune 
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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. 75.000 

 + moms 

6.4 Udskiftning af koblingsmuffer     1 - 2.0 mio. 

6.5 Etablering af overdækket cykelparkering  

6.6 Videre begrønning  

 


