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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 14/08-2012. 

 

Tid 19:30 – 20:30 

Sted Viceværtlejligheden 

Deltagere Rune Ulrick Madsen 

Niels Højgaard Pedersen  

Svend Petersen 

RUM (formand) 

NHP 

SVP (Næstformand) 

Fraværende Jørgen Wiis  

Troels Bülow-Olsen  

Mads Frandsen 

Jytte Frandsen 

 

JW (suppleant) 

TBO 

MF  

JF (suppleant) 

 

Kopi Bestyrelsen + Datea  

 

Referent RUM 

 

 

Dagsorden 

1.  Valg af referent mv. 

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) 

Anvisning af fakturaer (saugværket), kontakt Datea, budget-

ter, mv.  

Der indhentes tilbud fra flere på alle arbejder over 20.000 

 

 



 2/8 

 

2. Viceværtlejlighed: JF 

Tilsyn med reservationer, lejeindbetaling, nøgler, mv. 

3. Daglig drift: TBO+MF+(NHP) 

Samarbejde med vicevært (MF), elevatorer og renhold (TBO). 

4. Forsikringsforhold: (under punkt 8) 

Bygningsforsikring samt all-risc forsikring mv. 

5. Kommunikation: Alle (i relation til ansvarsområder) 

Intern samt ekstern kommunikation, mv. 

6. Hjemmeside: JF 

Vedligehold af hjemmeside, samt henvendelser via mail, mv. 

7. Grundejerforeningen Holmen: JW+NHP 

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

8. Bygningsvedligehold: RUM+SVP+NHP+JW 

Vedligehold, skader, budgetter, mv. 

9. Vejlauget Holmen: SVP 

Samarbejde med øvrige grundejere om veje, træer, mv. 

 

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Mødereferat fra mødet i maj blev godkendt  

 

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. 

TBO mangler at tjekke faktura fra Nordisk Polering + Kone 

 

 

RUM 

TBO 

3.1 
 

Følgende arbejder udskydes til der er bedre overblik over budget-

tet senere på året: 

 

- 25.000 Diodelamper 

- 20.000 rengøring af facader. 

- 15.000 beboerfest 

 

Der følges op på likviditeten undervejs. Især mht. vandskade.  

 

 

 

 

 

RUM 

3.2 Vedr. Dropbox/hjemmeside: 

Aftale med KONE elevatorer lægges ud på hjemmeside 

 

JF/NHP 
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3.3 Rørskade 5.2 lejlighed 24 & 25: 

Slutregning modtaget 

Det forventes at udlæggene vil blive dækket af forsikringen. 

NHP 

3.4 MF har fået tilbud på Algefjerning fra trædæk på 64.000 kr. med 

5 års garanti. 

UDFØRT 

3.5 Der indkøbes ekstern harddisk til sikkerhedskopiering af Dropbox MF+JF 

3.6 Beboer har skrevet mail til SVP vedr. betaling for rensning af af-

løb i lejlighed. Og ønsker at bestyrelsen afholder beløbet. 

Da betaling er afvist tidligere på  baggrund af udtalelse fra hånd-

værker fastholdes denne beslutning. SVP meddeler. 

UDFØRT 

 

 

3.7 NHP udleverer nye adgangskort til port. Opkrævning sker via 

Datea.   

Opkrævning for dørskilte sker på samme vis direkte hos beboerne 

via Datea. 

 

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

varmeregning hvis central ikke justeres så temperatursænknin-

gen øges. 

SVP kontakter ENCO vedr. justering af central. 

SVP 

3.9 Der er modtaget brev fra kommunen vedr. øget antal affaldscon-

tainere til sortering. Brevet er sendt videre til MF til drøftelse med 

vicevært. 

MF 

4. Status opgaveliste: 
 

4.1 Saugværkets opkrævninger for fællesareal: 

Der er sendt anmodning til Saugværket om dokumentation for de 

fremsendte opkrævninger på molearbejder fra vores advokat på 

sagen Claudia Matiasen (FrølundWinsløw). Al korrespondance på 

sage går fremover via hende. 

Oplæg fra advokat er godkendt og fremsendt – svar afventes. 

Godkendes forslaget af Saugværket skal det evt. med på en ge-

neralforsamling og vedtages endeligt. ?? 

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 

 

 

 



 4/8 

4.2 
 

Vandskade på tagterrasse: 

 

Vores advokat Carsten Bo Nielsen fra Arup & Hvidt, er ved at 

aftale skønstema samt dato for frivilligt syn & skøn i juni måned.  

 

Syn og skøn er afholdt. Skønsmandens rapport afventes. 

 

Detailtegninger er fundet og fremsendt til skønsmand (RUM)  

 

Vores hovedinteresser er: 

 

- At få afklaret ansvarsforhold til brug for den påtænkte 

”skadesvejledning”. 

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

beboerne.  

 

 

RUM 

SVP+NHP 

4.3 Forsøg med rengøring af facader. 

Det er aftalt, at der udføres facaderensning af LTL for ca. 25.000 

kr. på de mest snavsede flader. LTL kan overfladesikrer med 5 

års garanti for 22.5 kr. pr. m2.  

NHP vurderer hvornår der bør males facader næste gang.Jf. ved-

ligeholdelsesrapport skal facader først males om 3 år. 

Der er udført prøver der fremtræder meget mørkt/blankt. Inden 

malerarbejdet og evt. overfladesikringen igangsættes skal der 

foretages sammenligning med den oprindelige maling som ny. 

Beløbet til maling af facaderne skal i givet fald medtages på næ-

ste års budget.  

 

 

MF  

4.4 Forsøg med ”snerydning” med ISMELT, der skulle være  miljø-

mæssigt mere forsvarligt, betragtes som en god ide og bør afprø-

ves.  

MF 

4.5 Registrering af ejerskab til P-pladser. 

Der er ikke helt styr på hvem der ejer hvilke P-pladser og P-

pladser ved trapper i nordende, er efter beboers mening afsat 

som gæsteparkeringer ? 

Vi undersøger videre, evt. via rundskrivelse til ejerne og opsætter 

orienteringsskilt/markeringer når det er afklaret. 

NHP har fundet deklaration. Denne skal bringes ajour når under-

søgelse er afsluttet. NHP har aftalt videre forløb med beboer der 

ønskede deklaration ændret (sker i forbindelse med samlet opda-

tering.)    

JW + NHP 
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4.6 Rullende vedligeholdelsesvejledning.  

Der udarbejdes grundigere budget for de kommende års større 

vedligeholdelsesopgaver af hensyn til fremtidig indbetaling. Den 

skønnede udgift medtages på næste generalforsamling, hvis nød-

vendigt.  

Der skal især tages hensyn til følgende store poster: 

 

- 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) 

 

 

RUM/NHP 

 

 

4.7 Vejledning ved bygningsskader. 

Der udarbejdes skadesvejledning, som lægges på hjemmesiden. 

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. 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 fritager den enkelte beboer for sit ansvar for renholdelse af 

afløbene som det fremgår af de nuværende bestemmelser.  

 

 

RUM 

 

 

 

 

 

 

4.8 TBO finder fælles servitutter, så disse kan lægges på hjemmeside 

til orientering for beboerne (fremsendes til JF, som vil lægge på 

hjemmesiden).. 

 

TBO/JF 

4.9 Opmaling af P-plads afmærkninger. 

JW/SVP igangsætter tilbud fra M2-Clean på rengøring af P-dæk. 

16.000 for grundrengøring. Opstribning af P-pladser iværksættes 

jf. tilbud indhentet af SVP (den dyre løsning). 

 

JW/SVP 
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RUM får lavet digitale bogstavstyper. Udføres via grafiker da bog-

staver ikke findes som standard. 

SVP orienterer beboere via Datea + postkasser. Start den 4/9 – 

7/9 incl. for at være sikker på tidsplan. Parkering kan ske i nabo-

ejendom hvor kælder holdes åben.   

 

 

RUM 

4.10 Diodelamper i elevatorer. 

Vicevært igangsættes med udskiftning af elevatorarmaturer til  

diodelamper. Det undersøges samtidig om der kan sættes krafti-

gere dioder i trappearmaturer. 

 

UDSAT ! 

NHP 

4.11 Maling af facader.  

Pågår. NHP følger op på arbejdet. Og afmelder forsikring. 

 

UDFØRT 

4.12 Værkstedslokale. 

Det undersøges om der kan etableres et værkstedslokale i be-

byggelsen. Evt. ved flytning af P-plads ved væcevært-bur og af-

skærmning af areal. JW undersøger muligheden.  

Det blev oplyst, at der sandsynligvis er en ledig p-plads i bebyg-

gelsen (177), så der kan foretages en rokade.  

 

Der er fremsat forslag om cykelparkering under trappe, der kolli-

derer med ideen om værksted. Der udarbejdes samlet løsning for 

P-dækket når undersøgelse af ejerskab til P-pladser er afsluttet. 

 

 

 

JW 

 

 

 

 

4.13 Sommerfest 

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

på ”den spanske trappe”. Gode ideer og initiativer modtages.   

Poul Shülein og Jackie har meldt sig som medarrangører. 

Det er aftalt at festen holdes næste forår ved midsommer som 10 

års jubilæum. 

 

UDSAT ! 

JW/RUM 

4.14 Afregningsprincip vicevært / udbud ?. 

De ansvarlige for daglig drift kommer med oplæg til mere enty-

digt afregningsprincip med vicevært. Der afholdes særskilt møde 

hvor punktet drøftes.  

Såfremt der aftales udbud, kan dette evt. ske sammen med Fre-

deriksholm. 

 

TBO+MF+NHP 
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4.15 Beplantning i gård. 

Der ønskes grønnere beplantning i gård, med flere slyngplanter, 

store træer og større plantekar. Der indhentes priser på beplant-

ning og plantekar. Vanding kan ske via vicevært (ikke Rent-a-

plant). 

Plantning er udført – der indhentes pris på kummer, samt de øn-

skede store træer. 

 

JF 

4.16 Beboerorientering (Løbende). 

Der udsendes og uddeles beboerorientering, særligt vedrørende 

følgende emner: 

- Nye emner ?? 

 

 

JF/JW 

Orientering 

NR. 1.  

Udsendt. 

4.17 Jf foreslår at hjemmesiden opdateres af hensyn til sikkerheden 

samt for at gøre den mere betjeningsvenlig – bl.a mht. bookning 

af kajakker. 

Medtages på næste års budget.  Pris ?? 

 

 

 

 

RUM 

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. 
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6. Forslag til nye poster på næste års budget (2014):  

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

6.2 Værksted (JW + RUM) ?? 

6.3 Maling af hoveddøre (40.000) 

6.4  Heattracing af afløb fra vandrende i gård. (SVP) 35.000 

6.5 Fugning af vandrende i gård (NHP) Ikke aktuelt 

6.6 Scanning af tegninger + beskrivelser mv. (systematiseres) 10.000 

6.7 10 års jubilæum ?? 

6.8 Maling af facader samt evt. overfladesikring ?? 

6.9 Opdatering teknisk af hjemmeside ?? 

6.10 Plantekummer (incl. evt. kummer på hængebroer) ?? 

   

7. Budgetjusteringer på næste års budget:  

7.1   

7.2   

 


