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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 5/06 + 3/7 - 18     

                                                                            

Tid 19:00 – 20:30 

Sted Torpedohallen – viceværtlejlighed 

Deltagere 

 

 

Rune Ulrick Madsen  

Jørgen Juul (fraværende den 3/7) 

Vibeke Butzbach (fraværende den 5/6) 

Jørn Hounsgaard 

Ulrik Schiøtz 

Svend Petersen (fraværende den 5/6) 

 

RUM (formand) 

JJ  

VB 

JH 

US 

SVP (Suppleant) 

 

Fraværende Mogens Houe  

Jackie Phillip  

 

MH (Næstformand) 

JP (Suppleant/”konsulent”) 

 

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: RUM+US 

Intern samt ekstern kommunikation, mv. 

6. mtbhallen@hotmail.com: JH 

Overvåge, arkivere og ekspedere mails til bestyrelsen. 

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

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: Advokat + Datea 

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: 

Det første konstituerende møde 

Der var ikke bemærkninger til sidste referat. 

 

 

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 I-binder. 

 

 

RUM 

3.1 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. Er drøftes på indkaldt møde i september, 

ENCO vender tilbage. 

JJ 

3.2 Ejerne af Galionsvej 3.2 lejl. 28 har købt bådplads nr. 9 og ønsker 

det registreret. Bestyrelsen har lovet at bede bådelauget om at få 

registreret bådpladserne på lige fod med den registrering der er 

sket af P-pladserne. Freddy Olesen har fået kopi af deres mail. 

Susannahelena1@gmail.com  

Der afventes svar fra Freddy Olesen. 

RUM 

3.3 Bestyrelsen har fået et oplæg fra Newsec til hvordan foreningen 

lever op til den krævede datasikkerhed. 

US+VB+ABA 

mailto:mtbhallen@hotmail.com
mailto:Susannahelena1@gmail.com
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Der afholdes særskilt møde om hvordan det iværksættes efter 

oplæg fra US+VB. RUM har udsendt oplægget til ”oplægsholder-

ne” som grundlag for drøftelse. 

3.4 Newsec har fremsendt kvartalsrapport der er udsendt til bestyrel-

sen. Ingen bemærkninger. 

 

3.5 Bestyrelsen har accepteret forslag fra Newsec om at anvise faktu-

raer digitalt. Aftale er underskrevet. 

Den fremtidige proces skal fastlægges så ”projektlederen” kan 

anvise før RUM anviser digitalt. Det kan bl.a ske på bestyrelses-

møde med Ursula fra Newsec i september. Indtil da anvises der 

digitalt på bestyrelsesmøderne, da den hidtidige proces med ud-

sendelse af fakturaerne ikke er mulig. 

RUM 

3.6 
 

Der er kommet flere klager over eksterne brugere på bådebroen, 

samt forslag til tiltag. Bestyrelsen har drøftet dette indgående og 

er enige om følgende forudsætninger: 

- Vi skal undgå selvtægt (der har været uheldige episoder) 

- Vi ønsker ikke at forbyde adgang (hegning) 

 

Bestyrelsen er kommet frem til følgende tiltag, som respekterer 

ovenstående og skal viderebearbejdes: 

1. Der skal opsættes ordensregler når man går ind på det 

private område. 

2. Området skal markeres/afskærmes som privat evt, via 

lav bænk, så man tvinges forbi ordensreglerne 

3. Der skal etableres vagtordning som kan tilkaldes hvis or-

densregler overtrædes. 

?? 

3.7 
 

Newsec har opllyst at den nye ejerlejlighedslov vil indeholder en 

række bestemmelser der skal tages med i fremtidige overvejel-

ser: 

- Generalforsamlinger må ikke træffe flertalsbeslutninger 

der forrykker ballancen mellem ejerne. Her tænkes f.eks 

på en beslutning der giver visse ejere en utilbørlig fordel 

på bekostning af andre. 

- Generalforsamlingen kan pålægge en ejer en bod på op til 

10.000 kr ved griv pligtforsømmelse over for ejerforenin-

gen. Det kan f.eks være ved retstridig udlejning og grov 

støjende eller truende adfærd. 

 

Hertil kommer supplerende muligheder for indgriben ved grov 

pligtforsømmelse, herunder også hvis der er tale om udlejning. 

Loven er ikke vedtaget endnu. 

?? 

3.8 
 

SVP foranstalter at der sættes en måler på strømforbruget i vin-

terhalvåret, så det kan vurderes hvad der er af overskydende 

kapacitet til opladning af elbiler. Udgift 3.000 kr. 

SVP. 

4. Status opgaveliste: 
 



 4/8 

4.1 Affaldshåndtering 

Vi har modtaget affaldscontainer til bioaffald fra kommunen, uden 

mulighed for at sortere det. Der etableres affaldssorteringsanlæg 

nedgravet i græsplænen nord for bebyggelsen. Der er afsat 

300.000 til etableringen. Det skal undersøges om der kan etable-

res containere til alle affaldstyper med det samme (undersøge 

støj fra flaskekontainer). 

Det skal afklares hvad skralderummene kan anvendes til når af-
faldsskaktene nedlægges. Er enighed om at de evt. kan kø-
bes/lejes af beboerne eller anvendes til fælles værksted, mv.  

JJ+MH 

4.2 
Reviderede vedtægter 
 
Der skal færdiggøres reviderede vedtægter til fremlæggelse på 
ekstraordinær generalforsamling. Det vedrører følgende forhold: 

 
1. Brugsret til havearealer ved østgavl. 
2. Strømforsyning til El-biler. 
3. Fordeling af P-pladser. 
4. Ansvar for rensning af afløb på tagterrasser. 

 
Datea har oplyst, at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal i for-

hold til fordelingstallene. De sidste justeringer af forslagene drøf-
tes med Datea (Pamela) der hyres som dirigent. 

 

VB+RUM 

 

4.3 
Oliering af træværk på indvendig sydside 
 
Næste etape af oliering af træværk skal igangsættes. Der er ind-

hentet tilbud og afsat 355.000 til formålet på budgettet 
Det overvejes at male facadeplader på udsatte steder med det 

samme. 

Ansvar for sikkerhed skal videregives til entreprenør. 

JJ 

PÅGÅR 

 

 

 

 

 

 

4.4 Rullende vedligeholdelsesvejledning.  

Den rullende vedligeholdelsesvejledning skal opdateres på det 

årlige møde og de manglende poster prissættes. 
RUM har aftalt med Jimmy at han beder en smed/maler om at 
tjekke stålkonstruktionerne så evt. vedligehold kan indsættes i 
vedligeholdelsesvejledningen. Der er tale om følgende poster: 

 
- Udvendige spær. 
- Gangbroer. 
- Altankonstruktioner. 
- Brandmalede indvendige konstruktioner. 

MH+JJ+RUM+

Jimmy+  

Eks. rådgiver 

 

4.5 Værksted og depotplads 

Det overvejes at indrettes værksted i nuværende lille cykelrum. 

Kan evt. etableres i skralderum hvis de sløjfes hvor bådelauget  

ligeledes kan få plads.   

Afventer 

4.6 
Administration af foreninger og Laug 
 
Det er bestyrelsens holdning, at foreninger og laug skal have 
ansvar for eget regnskab, baseret på kontingenter og bevillinger 

fra generalforsamlingen.  
 

MH+RUM 
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Hver forening skal således have egen bankkonto, som de kan 
disponere over under ansvar over for egen forening og general-

forsamlingen – hvis der tale om tilskud. RUM indkalder forenin-
gerne til møde om fremtidig drift. 
 
Det blev gjort klart, at bådelauget ikke har ansvaret for vedlige-
hold af molen/bådebroen – det påhviler GF. Så bevillingen til 
bådelauget skal opdeles således, at vedligeholdet af bådebroen er 

en GF udgift, mens resten overføres til bådelaugets konto. Det 
ser således ud jf. referat fra bådelaugets bestyrelsesmøde: 
- Nye tal af messing       6.500 
- Markering af optaget   6.500 

- Standerhejsning          3.000 
- 10% uforudseelige      1.600 
Dvs at der skal overføres 18.000 til bådelaugets konto, minus de 

beløb der allerede er konteret hos GF svarende til ca. 10.000 kr. 
 
Saunalauget skal have egne intægter fra kontingent, minus de 
allerede afholdte udgifter til drift. Indskud tilfalder GF jf. aftale. 
 

4.7 
Sommerfest og arbejdsdag  

 
Det aftaltes, at sommerfesten afholdes den 24. juni med arbejde 
fra 12 -17 og fællesspisning fra kl. 18 Der er afsat 25.000 til for-
målet på budgettet og pt. tilmeldt 30 personer. 
 

JH 

 

4.8 Digitalt tegningsarkiv. 

SVP undersøger om de manglende facadetegninger kan skaffes. 

RUM systematiserer jf. tegningslister. ABA uploader i webhotel, 

så de kan downloades fra hjemmeside.  

 

SVP+RUM 

4.9 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 har 

besluttet at belægninger på altaner der vrider er ejernes ansvar, 

da det afhænger af løbende vedligehold. 

RUM+ 

Datea 

4.10 
Brugsret til haveareal ved østgavl 

 

På baggrund af de to advokaters responsum om muligheden for 

at bestyrelsen kan stadfæste gavlbeboernes eksklusive brugsret 

til arealerne uden for terrasserne, ”uden at bestyrelsen kan be-

skyldes for at have foræret beboerne brugsretten uretmæssigt” er 

det konkluderet, at det ikke er muligt og at tildele brugsretten 

uden en beslutning på generalforsamlingen, da der er tale om 

fællesareal. Bl.a fordi det er konstateret, at de haver der er ind-

tegnet og afgrænset af hække på planen i vedtægterne, har fået 

tinglyst brugsretten til havearealet, mens det ikke er tilfældet for 

de efterfølgende etablerede haver. 

 

MH+VB+RUM 
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Det er håbet at der kan udarbejdes et fælles forslag der kan fore-

lægges på en evt. ekstraordinære generalforsamling. Der har 

været afholdt fællesmøde den 25. juni hvor begge parters advo-

kater deltog.  

Der blev opnået enighed om en fælles formulering af forslaget 

bortset fra opsigelsesfristen. Det er blevet drøftet på bestyrel-

sesmødet uden US, der er part i sagen, og der er meldt tilbage til 

modpartens advokat. Der afventes svar.  

   

4.11 
Opdatering af hjemmeside 

 

US+RUM har afholdt møde med ABA den 20/6 for at få opdateret 

hjemmesiden, samt aftalt organisering af filer mv. Der er nævnt 

følgende emner af bestyrelsen: 

- Tegningsarkiv. 

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

Vedligeholdelsesvejledning og beretning fra GF Holmen skal læg-

ges ud sammen med referater. Aftalt med Anne at det sker på 

Dropbox, så kun bestyrelsen har adgang til IBinder. 

 

US og ABA arbejder videre med udvikling af siden sammen med 

en ekstern leverendør. US har hentet en pris på 30.000 og henter 

en pris mere. 

 

US+RUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 
Lovliggørelse af sauna. 

 

Saunaen skal godkendes af Kystdirektoratet efter klage. Der er 

givet fuldmagt til Poul Schülein der har stået for projektet for 

Saunalauget. 

Det er oplyst fra saunalauget at ansøgning er indsendt. 

 

RUM+ 

Paul Schülein 

4.13 

 

Næste etape begrønning 
 
Det resterende gårdrum skal begrønnes efter planen. JJ færdiggør 

planerne sammen med det grønne udvalg og får det iværksat. 
Der er afsat 300.000 til formålet.  
 
Det grønne udvalg overvejer hvordan der kan afskærmes med 

beplantning mellem sauna og gavllejligheder. SLA har tidligere 
forslag til dette d rkan tages med i betragtningerne. 
 

JJ+ 

Grønt udvalg 

4.14 

 

Opfølgning på ”hoteldrift” af lejligheder 

 

Det er ikke muligt at få etableret vedtægtsændring der forbyder 

korttidsleje (kræver enstemmeighed). I stedet registreres det 

hvilke lejligheder der udgør et problem og ejerne kontaktes og 

gøres opmærksomme på problemet via Datea. 

 

VB 

 

4.15 

Mindre tiltag 

 

- Trin til kajakker ved trappe etableres ved at fastholde 

eks. flåde eller etabler et trin mere. 

- Affaldsspand ved bådebro opsættes så affald fra brugere 

kan placeres her. Jimmy tømmer. 

JJ+US 
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4.16 

Viceværtordning 
 
Jimmys lønstigning følger de offentlig ansattes stigningstakt. 

Der tildeles 2 halve fridage for 1. maj og Grundlovsdag. En fridag 
overføres til næste ferieår. 
 
Newsec har oplyst, at man ikke kan administrere regninger for 
udlån af Jiommy til Frederiksholm. Det foreslås at han ansættes 
hos dem på deltid, da de allerede har den nødvendige forsikring. 

Der skal indføjes afsnit i Jimmys kontrakt om dette arbejde og 
vilkårene (tidsforbrug/prioritering mv.) Pt har vi ikke fået rimelig 
betaling for ekstraarbejder på Frederiksholm, hvorfor de er stop-
pet. 

 
I forbindelse med arbejdsdag blev der ved et uheld fjernet cykler 
i forbindelse med oprydningen uden forudgående mærkning. Det 

blev stoppet og det er aftalt at bestyrelsen oplyser om dette i en 
rundskrivelse. MH aftaler snarest med Jimmy at der foretages en 
mærkning af cyklerne så oprydningen kan ske efter reglerne. 
 

MH 

 

4.17 
Beboerorientering (Løbende) 

 

Forslag til næste orientering: 

- Der skal udsendt orientering om at vi har skiftet vinduespud-

serfirma.  

- Der skal orienteres om forløbet med fjernede cykler. 

- Evt. 

 

RUM+US 

4.18 Fællesmøde med foreninger og laug 

 

Der skal afholdes fællesmøde med alle foreningerne inden bud-

getmøde, så de får mulighed for at fremkomme med ønsker til 

budgettet. Det drejer sig om følgende foreninger: 

- 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. 

RUM 

 

5. Næste bestyrelsesmøde:  

5.1 Indkaldes af formanden via Outlook til første tirsdag i hver måned 

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 (2019):  

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

6.2 Etablering af overdækket cykelparkering ?? 

6.3 Midler til klubberne  ?? 

6.4 Fælles jolle/sejljolle ?? 

6.5   

 


