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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 4/07 -2017     

                                                                            

Tid 19:00 – 20:30 

Sted Torpedohallen – viceværtlejlighed 

Deltagere 

 

 

Rune Ulrick Madsen 

Jørgen Juul 

Svend Petersen 

Ulrik Schiøtz 

Jørn Hounsgaard 

 

RUM (formand) 

JJ 

SVP (Suppleant) 

US  (medlem in spe) 

JH   (medlem in spe) 

Fraværende Jackie Phillip  

Vibeke Butzbach  

Mogens Houe 

 

 

JP (Suppleant/”konsulent”) 

VB 

MH (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 Mogens Houe som næstfor-

mand 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: MH 

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

Bygningsforsikring samt all-risc forsikring mv. 

5. Kommunikation: Alle (i relation til ansvarsområder) 

Intern samt ekstern kommunikation, mv. 

6. mtbhallen@hotmail.com: JH 

Overvåge, arkivere og ekspedere mails til bestyrelsen. 

7. Hjemmeside: Ann Bøgh Andersen (ABA)+RUM 

Vedligehold af hjemmeside (ABA) 

8. Grundejerforeningen Holmen: US 

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

9. Bygningsvedligehold: RUM+JJ 

Vedligehold, skader, budgetter, mv. 

10. Vejlauget Holmen: SVP 

Samarbejde med øvrige grundejere om veje, træer, mv. 

11. Deklarationer, vedtægter: Jackie ? 

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 Klaus Holst har kloakproblemer der skal løses. JW har igangsat 

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

forsikringen, men der er tvivl om dækningen, da der er tale om 

udførelsesfejl. 

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

efter sidste struktur for byggeskaderne. 

VB 

 

3.2 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 

mailto:mtbhallen@hotmail.com
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3.3 Der er kommet brev med prisstigninger + arbejdsopgaver fra 

Nordisk Polering. MH udtager de arbejder der falder sammen med 

Jimmys opgaver og meddeler NP.  

MH 

3.4 JJ drøfter regning 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 

3.5 Der har været vandskade i en af de renoverede lejligheder (lejl. 

26). Både forsikring og entreprenør fralægger sig ansvaret, så pt. 

hænger ejeren på udgifterne.  

Det skal overvejes om bestyrelsen skal træde ind, på trods af den 

aftalte selvrisiko, da årsagen kan siges at være skjult byggeskade 

fra byggeriets opførelse.  

VB meddeler ejeren, at bestyrelsen overvejer situationen.  

 

VB 

4. Status opgaveliste: 
 

4.1 Begrønning af i gård (grønt udvalg) 

Det er opfattelsen, at der udelukkende er positive tilbagemeldin-

ger. Så færdiggørelsen, med plantekummer på det resterende 

areal skal med på budgettet i 2018. 

Lotte Saalbach fra den ”grønne gruppe” udarbejder oplæg til an-

tal og placering af plantekasser. JJ prissætter til budgettet. 

 

 

JJ+ Lotte 

Saalbach. 

4.2 
Opladning af EL-biler 
 
Der skal udarbejdes regler for etablering af stik til EL-biler på P-

dækket, for at sikre at udgiften bliver fordelt ligeligt på alle. (evt. 

som udvidelse af vedtægter). Det skal undersøges om en sådan 

installation kræver ekstra strømforsyning, da en udvidelse af ka-

paciteten kan være kostbar. 

Extraordinær generalforsamling ?  

 

Der er opsat nyt ladestik. SVP tjekker om det overholder kravet 

om at kun normale stik er tilladt – ikke hurtigladerstik.  

 

 

 

SVP + MH 

4.3 
Oliering af træværk på sydside: 

 

Næste etape af oliering af træværk skal igangsættes. Træværk på 

sydside trænger til oliering hvilket skal igangsættes. JJ har fået 

tilbud på ca. 350.000. Forventes igangsat i foråret. Der er afsat 

600.000 til formålet på budgettet 

Det er besluttet at  både sydside (udvendigt) samt øst- og vest-

side igangsættes for ca. 515.000 kr. incl. moms. 

 

 

 

IGANG 

JJ 

 

 

 

 

4.4 Rullende vedligeholdelsesvejledning.  

Der skal udarbejdes et grundlag for at vurdere de fremtidige ved-

ligeholdelses- og anskaffelsesudgifter. 

 

 

IGANG 

RUM + JJ 
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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) 
 
RUM har fået pris fra firma på 75.000 excl. moms. 

 

Der har været afholdt møde om sagen hvor JJ og Jimmy deltog 

og hvor sagen er igangsat hos Bjørnsholm Advokater. 

 

 

 

 

 

4.5 Værksted og depotplads 

Det er aftalt, at der indrettes værksted i nuværende lille cykel-

rum. 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 anskaf-

fes, så begge dele skal tages med i overvejelserne.  

 

 

JW+RUM+JJ 

4.6 Indvendig og udvendig cykelparkering 

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

tet til indvendig parkering under trappen på P-dækket, som et 

forsøg, der kræver at ensretningen på P-dækket ophæves.  

Den udvendige cykelparkering afventer etablering af den indven-

diges prøveperiode. 

 

 

JJ+RUM 

4.7 
Sommerfest og arbejdsdag  
 
Det aftaltes, at sommerfesten afholdes den 16. september med 
arbejde fra 12-18 og fællesspisning fra kl. 19. Der er afsat 20.000 
til formålet på budgettet 

 

 

JH + ?? 

4.8 Digitalt tegningsarkiv. 

SVP har fundet flere ingeniørtegninger i firmaets arkiv som skal 

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

hjemmeside. Efter mødet har SVP rundsendt ing. tegninger. RUM 

tjekker i forhold til eks. arkiv. Der efterlyses facadetegninger. 

 

 

SVP+RUM+JJ 
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4.9 
 

Vandskader i lejligheder: 

 

Det skal sikres, at alle ejere får opdateret deres koblingsdåser, så 

forsikringen kan sløjfe forbehold. Såfremt dette ikke lykkes skal 

plan B overvejes jf. forslag på generalforsamling. 

 

Efter mødet er det lykkedes at få erklæringer indsamlet fra alle. 

Det skal så sikres at forbehold fra forsikring sløjfes.    

 

  

VB 

 

HASTER 

4.10 
 

Tinglysning af ejerskab til P-pladser: 

Ejerskab til P-pladser er på plads og lejekontrakt underskrevet via 

Claudia efter mødet. 

RUM har fået opdateret tegning og beder Claudia om at få de nye 

vedtægter tinglyst efter ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

RUM 

4.11 Vejledning vedr. bygningsskader og vedligehold. 

 
Skal udarbejdes og placeres på hjemmesiden (evt. udsendes). 

Beskrivelsen i vedtægterne af ansvarsfordeling mellem forening / 
ejere er tilstrækkelig klar. 

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

svarlig for klimaskærm, bærende konstruktioner, brandtekniske 

foranstaltninger + hovedforsyningsledninger. Bestyrelsen mangler 

at beslutte om belægninger på altaner der vrider er ejernes eller 

ejerforeningens. 

Det skal samtidig afklares hvem der hæfter for oprindelige 

bygningsskader der først viser sig efter entreprenørens garantipe-

riode jf. sag i lejlighed nr. 26. Dækker forsikring ?  

Forhold omkring rensning af afløb på tagterrasser skal evt. med i 

vedtægter. Ekstraordinær generalforsamling ??  

 

RUM+VB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB 

4.12 Beboerorientering (Løbende).  

 

Forslag til næste orientering: 

- Dato for sommerfest 16/9 kl. 12-18 + 19. 

- Forsøg med cykelparkering 

- Smøring af dørhængsler 

- Gratis udlån af viceværtlejlighed til foreningerne. 

- Nøgler bestilles individuelt hos Sanistål. 

- Koblingsdåser (Status) 

- Behov for kajakstativ ved viceværtlejlighed ? 

 

RUM udarbejder oplæg til rundskrivelse 

 

 

Alle+RUM 

 

 

4.13 

 

Fællesareal/private haver: 

 

Bestyrelsen har taget stilling til tilbagemelding fra beboerne, og 

Mh sender bestyrelsens beslutning retur til de involverede. 

Det meddeles samtidig, at hvis der ønskes ændringer vil det blive 

forelagt på generalforsamlingen til drøftelse. 

 

MH 
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Den endelige aftale skal forelægges på en ekstraordinær gene-

ralforsamling og evt. tinglyses. 

Det blev samtidig besluttet, at af de to ekstra bådpladser der 

etableres, vil den ene skulle anvendes til sauna, og den anden 

kan evt. ombyttes, så nærmeste beboer i gavlen får bådplads ud 

for egen bolig. 

MH indkalder til nyt møde i forbindelse med bestyrelsesmøde. 

 

Sidste bådplads skal udbydes – eller bruges til fællesbåd. 

  

 

 

 

 

 

 

MH 

4.14 

 
Ekstra kajakpladser: 

Der har været forespurgt om ekstra kajakpladser til private ka-

jakker. Det er holdningen, at pladserne ved kanalen skal bruges 

til de fælles kajakker og at de private + surfboard mv. skal place-

res et andet sted. Plænen uden for viceværtlejligheden kunne 

være en mulighed. Pladserne kunne så udlejes for et mindre be-

løb for at sikre interessen. 

 

JJ 

 

4.15 

 

Der skal afholdes fællesmøde med alle klubberne inden budget-

møde, så klubberne får mulighed for at fremkomme med ønsker 

til budgettet. F.eks vil bådelauget gerne have midler til stander-

hejsning mv. 

 

Det drejer sig om følgende klubber: 

 

- Saunalaug, Formand Tom Dornau: tom@dornau.dk) 

- Bådelaug, Formand Freddy Olesen 

- Kajakklub, Forkvinde Ann Bøgh Andersen 

- Internetlaug, Forkvinde Mariann Roland Hansen 

- Grønt udvalg, formand Jørgen Juul. 

 

Repræsentanter indkaldes i forbindelse med februar mødet (bud-

getmødet). 

 

 

RUM 

 

4.16 

 

Opdatering af hjemmeside 

 

Anne har meddelt at hun gerne vil holde møde med bestyrelsen 

for at få opdateret hjemmesiden som aftalt.  

 

Vi skal have inviteret Ann Bøgh Andersen til et møde hvor det kan 

drøftes. Der blev nævnt følgende emner: 

 

- Booking af Sauna. 

- Tegningsarkiv. 

- Evt. booking af fælles jolle, hvis det bliver realiseret. 

 

 

XX 

 

 

 

 

RUM 

 

4.17 

 

Hotellejligheder 

 

 

 

VB 
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Der skal udarbejdes regler for korttidsudlejning af boligerne. Må-

ske bør vedtægterne udvides. Ekstraordinær generalforsam-

ling ?? Forslag kan evt. udarbejdes af Jackie.  

 

Der er kommet modsvar fra ejerne af en af de lejligheder der blev 

nævnt som hotellejlighed på generalforsamlingen. Ejerne oplyste, 

at de er tre par der helt lovligt anvender den på skift. Så de for-

skellige udlejningsformer skal afklares, så det er de kortvarige 

kommercielle udlejninger der undgås. 

 

 

4.18 

 

Viceværtordning 
 
Det overvejes at istandsætte/opgradere viceværtlejligheden, med 
bedre belysning (sengelamper), sengetæpper, billeder, lænestol, 
reoler ved sengene og evt. et tæppe (Mads & Jytte ?)  
 
Der har været klaget over fakturering af timer i forbindelse med 

udskiftning af koblingsdåser. Bestyrelsens udmelding har været 
uklar, så JJ gennemgår med Jimmy for at få frasorteret dem der 
ikke har ordret assistance, så de kan få pengene tilbageført. 
 
Det er konstateret, at vi vedligeholder græsarealet i det NØ hjør-
ne, selv om det er ”anden mands grund”. Det menes, at en tidli-

gere bestyrelse har indgået en aftale om, at vi slår græsset. SVP 

undersøger om der foreligger tidligere aftaler, og evt. vilkår.   
 
Ordensregler for viceværtlejlighed skal ændres (incl. opslaget på 
væggen): 

- Jimmy skal booke lejligheden når der er håndværkere. 
- Lejere skal være ude kl. 10 på hverdage og kan overtage 

kl. 16. 
- Lejere skal være ude kl. 12 i weekender og kan overtage 

kl. 14. 
 

 

MH 

 

 

 

US 

 

 

 

JJ 

 

 

 

 

SVP 

 

 

US 

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. 

 

5.2 
 
Der har meldt sig 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Da de ikke    
er valgt officielt, vil det kunne ske på den ekstraordinære ge-

neralforsamling. De inviteres til at være med fra næste møde. 
De nye bestyrelsesmedlemmer er: 
 
 
Jørn Houunsgaard jorndh@gmail.com 
Ulrik Schiøtz uschioetz@mac.com 

 

 

 

 

Rune 

 

 

mailto:jorndh@gmail.com
mailto:uschioetz@mac.com
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6. Forslag til nye poster på næste års budget (2016):  

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

6.2 Etablering af overdækket cykelparkering ?? 

6.3 Videre begrønning – pris JJ Budget 

6.4 Midler til klubberne  budget 

6.5 Fælles jolle/sejljolle ?? 

6.6 Sauna budget 

 


