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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 17/04-2012. 

 

Tid 19:30 – 20:30 

Sted Viceværtlejligheden 

Deltagere Rune Ulrick Madsen 

Svend Petersen 

Mads Frandsen 

Jytte Frandsen 

Jørgen Wiis  

 

RUM (formand) 

SVP (Næstformand) 

MF  

JF (suppleant) 

JW (suppleant) 

 

Fraværende Niels Højgaard Pedersen  

Troels Bülow-Olsen 

 

NHP 

TBO 

 

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. Viceværtlejlighed: JF 

Tilsyn med reservationer, lejeindbetaling, nøgler, mv. 
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3. Daglig drift: TBO+MF 

Samarbejde med vicevært, leverendører, renhold, mv.  

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. 

Gruppen holdt møde den 18. maj hvor opgaverne blev fordelt 

 

2. Godkendelse af forrige mødereferater: 

Mødereferat fra mødet i januar blev godkendt  

 

2.1 Generalforsamling er onsdag den 25. april  

kl. 19.30 på Arkitektskolen.  

RUM har kontaktet Datea. Indkaldelse er udsendt.  

Alle genopstiller 

RUM udarbejder beretning og rundsender til kommentering inden 

gennemgang på generalforsamling. 

TBO gennemgår budget på generalforsamlingen. 

 

 

 

 

RUM 

TBO 

 

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

vendelser til bestyrelsen, samt ad hoc opgaver: 

 

3.1 Fakturaer er gennemgået og anvist løbende. Anviste fakturaer 

kan ses i dropbox. 

RUM 

 

3.2 Vedr. Dropbox/hjemmeside: 

Aftale med KONE elevatorer lægges ud på hjemmesiden 

Der indkøbes ekstern harddisk til sikkerhedskopiering af Dropbox 

 

JF/NHP 

RUM 
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3.3 Vedr. 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. 

NHP oplyste, at han har fundet havnereglement, der er videre-

sendt til vores advokat. 

Sagen vil fremover vil blive varetaget af SVP, der sørger for at 

koordinere med Frederiksholm. 

Saugværket har bedt om forhandlingsmøde. Vor advokat deltager  

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 

 

3.4 Der er indkaldt til møde om vejlaug for Holmen. SVP holder sig 

orienteret, såfremt der er forhold der skal tages stilling til. 

SVP 

 

3.5 
 

Vedr. vandskade på tagterrasse: 

 

Vores advokat Carsten Bo Nielsen fra Arup & Hvidt, har rykket 

modparten for forslag til en frivillig syn & skønsmand, som skal 

vurdere skadens omfang inden der tages stilling til fordeling af 

udgifterne. 

 

Der er modtaget brev fra modparten uden om advokaterne. Vi 

har rykket for oplæg til skønstema samt forslag til skønsmand.   

 

Det er aftalt med vores advokat, at der skal afkræves den frivilli-

ge syn & skønsmand erklæring om uvildighed (dvs. at han ikke 

kender modparten professionelt eller privat). 

 

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 

 

 

3.6 Forsøg sammen med Nordisk Polering, omkring rengøring af fa-

cader er ikke vellykket. Snavset sidder for godt fast. Der forsøges 

med ”OMØ” efter råd fra beboer. 

 

MF 
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3.7 Der er spørgsmål om varetagelse af vedtægtskrav/lokalplankrav 

om hækhøjder (en enkelt hæk/rosenplante i 1h-stuen er 0.7m 

højere end tilladt og tager udsigt fra nabo. 

SVP/RUM besigtigede beplantningen. SVP meddeler ejeren, at 

”hækken”, dvs. rosenbuskene  skal klippes jf. lokalplanen, men at 

der kan tillades en enkelt solitær plante i større højde jf. lokalpla-

nen. 

 

 

SVP/RUM 

3.8 Forslag om at prøve ”snerydning” med ISMELT, der skulle være  

miljømæssigt mere forsvarligt, betragtes som en god ide og bør 

afprøves.  

MF 

3.9 Rørskade 5.2 lejlighed 24 & 25: 

NHP har modtaget rapport fra Niels Brøndby der konkluderer, at 

der er tale om skjult rørskade. Sagen er videregivet til Willys, der 

har bedt om indhentning af pris på reparationen.  

NHP indhenter pris fra entreprenør på udbedringen. 

Det forventes at udlæggene vil blive dækket af forsikringen. 

 

 

 

NHP 

3.10 MF har fået tilbud på algefjerning fra trædæk på 60.000 kr med 5 

års garanti. Det overvejes om det skal medtages på næste års 

budget.  

Forsøges medtaget på budget for 2013 inden for normal drift.  

 

MF 

3.11 Der er meldt om ny vandindtrængen i lejlighed 9.3.2. NHP sætter 

undersøgelse igang. 

Utæthed i nordfacade er udbedret fra Lift. 

NHP 

3.12 Henvendelse fra beboer om 2 punkterede termoruder. Da det 

ikke dækkes af forsikringen har SVP meddelt at de kan skiftes på 

bestyrelsens regning. 

SVP/RUM 

3.13 Henvendelse fra beboer omkring anvendelse af P-pladser ved 

trapper i nordende, der efter beboerens mening er afsat som 

gæsteparkeringer, er besvaret. 

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

orienteringsskilt, når det er afklaret. 

JW 

3.14 JW deltager eller sørger for deltagelse i generalforsamling i 

grundejerforeningen Holmen, hvis det skønnes vigtigt. 

JW 

3.14 RUM har genne Datea accepteret at der udleveres nøgler til P-

dæk til vicevært for ”bådskurene”.  
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4. Status opgaveliste: 
 

4.1 Sikring af spunsvægge ved kajkanter. TBO har indhentet tilbud 

fra udviklingschef i Byg og Havn på ca. 105.000 excl. moms. Da 

tilbuddet er jævnbyrdigt med tidligere tilbud og bestyrelsen er 

pålagt at få arbejdet udført, accepteres tilbuddet. TBO forestår 

arbejdet suppleret af SVP. Arbejdet igangsættes den 15/8 

 

UDFØRT 

 

 

 

 

4.2 Det undersøges om det er påkrævet at foretage en vedtægtsæn-

dring, eller om det er ordensreglerne som skal opdateres mht.: 

1. Retningslinier vedr. krav til vedligehold af træværk 

2. Retningslinier for anlæg af terasser og hække i stue plan 

3. Retningslinier for opmagasinering på P-dæk 

 

Forelægges ikke på generalforsamling. Vurderes løbende samtidig 

med forsøg på at håndhæve nuværende regler. 

 

 

RUM 

 

 

4.3 Der udarbejdes budget for de kommende års større vedligehol-

delsesopgaver af hensyn til fremtidig indbetaling. Den skønnede 

udgift medtages på næste generalforsamling, hvis nødvendigt.  

 

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. 

 

Der er taget udgangspunkt i den allerede udarbejdede vedlige-

holdelsesvejledning (konservativt vurderet) med et 20 årigt per-

spektiv. 

Det er umiddelbart vurderingen at de nuværende ca. 400.000 der 

bruges om året vil kunne dække de løbende vedligeholdelsesar-

bejder. 

 

 

RUM/NHP 

 

FORELØBIGT 

UDFØRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP 

4.4 Der udarbejdes vejledning ved skade, som lægges på hjemmesi-

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

da den enkelte beboer ellers selv kan risikere at hænge på om-

kostningen. Mht. afholdelse af udgifter er princippet, at ejerfore-

ningen er ansvarlig for klimaskærm, bærende konstruktioner, 

brandtekniske foranstaltninger + hovedforsyningsledninger. Der 

skal evt. afsættes midler til at vejledningen kan udarbejdes af 

eksterne rådgivere.  

 

RUM 
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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.  

 

UDKAST.  baseret på nuværende erfaringer -  til senere udvidelse 

er under udarbejdelse. Orienteres om på generalforsamling 

 

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

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

hjemmesiden).. 

 

TBO/JF 

4.6 JF har undersøgt om Dateas hjemmeside kan bruges som webho-

tel for dokumenter. Det kan den ikke. Der anvendes derfor en 

såkaldt Dropbox.  

PÅ spørgsmål oplyste NHP/MF at vi er hostet hos Scannet, at det 

er et stabilt firma og at det koster ca. 1.200 pr. halvår 

RUM + JF udarbejder struktur for Dropbox og lægger dokumenter 

ud. Alle downloader Dropbox så de har adgang til dokumenter + 

at arkivere dokumenter for egne sager. 

 

UDFØRT 

4.7 Mht. Saugværkspladsen kontakter TBO Vibeke og Niels for at 

finde ud af hvilke rettigheder/krav der er gældende for os i for-

hold til dem.. 

 

UDFØRT 

 

 

4.8 Der foretages oprydning på P-dæk via vicevært, som forberedelse 

til maling af P-pladser. 

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). RUM får lavet digitale bogstavstyper.  

Flytning af biler, afspærring mv. sker via vicevært. 

JW/SVP indkalder entreprenører til møde for at få sagen igangsat. 

 

JW/SVP 

4.9 Vicevært igangsættes med udskiftning af elevatorarmaturer til  

diodelamper. Arbejdet medtages på næste års budget. 

 

UDSKUDT 

4.10 Maling af facader pågår. NHP følger op på arbejdet og anviser 

fakturaer. 

 

 

UDFØRT 
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4.11 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.  

 

Orientering på generalforsamling, ikke forslag eller budget. 

 

 

JW 

 

 

 

 

4.12 Der skal ryddes op for affald og tang i indvendig kanal.  
UDFØRT 

4.13 Utætte tagterrasser i skal besigtiges og udbedres i nødvendigt 

omfang. Besigtigelse den 18. maj gav ikke nogen indikation af 

hvor skaden er, men det er sandsynligt at det er kantinddæknin-

gen der er defekt. Der er givet tilbud på 20.000 for undersøgelse 

fra Teknik og Salg Aps. Der foretages ikke yderligere undersøgel-

ser, men NHP indhenter tilbud incl. tilsyn, mv. på lægning af nyt 

paplag samt sikring af kantinddækning, da det skønnes billigere 

end at fortsætte med fejlfinding og pletreparation.  

Efter foreløbige undersøgelser forventes prisen at overstige det 

afsatte beløb væsentligt. Sandsynligvis med 80.000. RUM medta-

ger i budgetopfølgning.    

Der er ligeledes konstateret vandindtrængen fra terrassen i bolig 

3.3.2. Det virker ikke som en utæthed, men NHP holder terrassen 

under opsyn. Evt. via konsulent.  

Arbejdet er aftalt og igangsat via NHP 

 

UDFØRT 

4.14 Redningsstige opsættes på midtermole via vicevært. 
UDFØRT 

 

4.15 Det overvejes at holde en afslappet sommerfest, med åben grill 

og evt. musik på ”den spanske trappe”. Gode ideer og initiativer 

modtages.   

JW/RUM 

4.16 Der indhentes pris på maling af hoveddøre, der er ved at være 

meget skrammede. NHP indhenter pris fra facademaler til at sæt-

te ind på næste års budget. 

Tilbud på 40.000, der evt. 

UDFØRT 

4.17 RUM har undersøgt hos Datea, om der opstår et likviditets- eller 

budgetproblem når de ubetalte regninger fra Lars Larsen anvises 

(150 – 200.000). Der er afsat et beløb 137.000 kr. i årsregnska-

bet for 2010 til de ikke anviste regninger jf. Sisse. 

 

UDFØRT 

4.18 Det undersøges videre hvad heattracing af afløb fra vandrende i 

gård koster. SVP har indhentet pris på 35.000.  

 

 

UDFØRT 
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4.19 Det undersøges videre hvad fugning af vandrende i gård koster. 

NHP indhenter priser. Ekstern konsulent (Niels Brøndbjerg) har 

oplyst at det ikke er nødvendigt at fuge på nuværende tidspunkt. 

 

UDFØRT 

 

 

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

digt afregningsprincip med vicevært. 

Det er foreslået og accepteret, at arbejdet udbydes via koncept 

fra Datea. Udbudsmaterialet forelægges bestyrelsen til godken-

delse først. 

TBO/MF meddeler Datea, at alle fakturaer skal godkendes af be-

styrelsen, incl. dem der indgår i fast aftale.  

 

 

 

 

TBO+MF 

4.21 Spørge beboer om de har samme udfordringer med afløb som 

Jackie har oplevet 

TBO/MF oplyser, at der ikke har været nogen henvendelser om 

tilsvarende sager. 

 

UDFØRT 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

6. Forslag til nye poster på næste års budget (2013):  

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 Algefjerning fra trædæk med 5 års garanti 60.000 

6.8 Fælles turbåd (ide fostret i kajakklubben)  ?? 
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7. Budgetjusteringer på næste års budget:  

7.1   

7.2   

   

 

 


