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Referat af bestyrelsesmøde i E/F Torpedohallen 6/12-2011. 

 

Tid 19:30 – 20:30 

Sted Viceværtlejligheden 

Deltagere Rune Ulrick Madsen 

Svend Petersen 

Jørgen Wiis  

 

RUM (formand) 

SVP (Næstformand) 

JW 

Fraværende Troels Bülow-Olsen 

Mads Frandsen 

Niels Højgaard Pedersen  

Jytte Frandsen 

 

TBO 

MF  

NHP 

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 
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2. Viceværtlejlighed: JF 

Tilsyn med reservationer, lejeindbetaling, nøgler, mv. 

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 august måned blev godkendt  

 

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

vendelser til bestyrelsen, samt ad hoc opgaver: 

 

3.1 5 Fakturaer blev gennemgået. 2 stk. fra Rent a Plant blev anvist, 

2 stk. fra Nordisk Polering blev anvist og et stk. fra Saugværket 

blev delvist anvist (betaling for molearbejder tilbageholdes til der 

foreligger afklaring). RUM kespederer. 

1 stk. tidligere faktura fra Nordisk polering er stadig tilbageholdt. 

TBO undersøger 

 

RUM 

 

 

TBO 

3.2 Vedr. Dropbox/hjemmeside: 

Aftale med KONE elevatorer lægges ud på hjemmesiden 

Der indkøbes ekstern harddisk til sikkerhedskopiering af Dropbox 

 

JF 

RUM 

3.3 Fakturaer fra Saugværket blev gennemgået jf. ovenstående. De 

almindelige driftudgifter er anvist, mens post for molearbejder 

tilbageholdes til der foreligger afklaring. 
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 RUM er bemyndiget af bestyrelsen, samt formanden for grund-

ejerforeningen for Frederiksholm Svend Åge Jensen (ved tidligere 

møde), til at igangsætte advokat med at udbede sig dokumenta-

tion for betaling for molearbejderne.  

Såfremt sagen kræver mere advokatbistand end ca. 10.000 i alt, 

skal der ny ”bevilling ” til.   

RUM 

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 
 

RUM orienterede om Vandskader ved tagterrasser pgr. af overløb, 

der er blevet afvist af forsikringsselskab. 

 

SVP har fundet det brev der oprindeligt er omdelt til beboerne 

vedr. renselemme og det er sendt til advokaten. 

 

Sagen vurderes nu at være så velbelyst efter bestyrelsens vurde-

ring, at RUM kan bede advokat fra Arup & Hvidt om at udarbejde 

mæglingsforslag, der skal endeligt godkendes af bestyrelsen. Der 

er enighed om, at ingen af parterne kan sige sig fri for ansvar og 

at der bør aftales en fordelingsnøgle inden arbejdet igangsættes 

af bestyrelsen ved Niels Brøndbjerg.   

 

Bebyggelsen har stadig 2 hovedinteresser: 

- 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 Der er kommet tilbud fra M2-Clean på rengøring af P-dæk. 

16.000 for grundrengøring og 6.000 for let rengøring. 

Afventer beslutning om maling i foråret. 

?? 

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

cader er ikke vellykket. Snavset sidder for godt fast. 

Forsøg med Nordisk Polering var ikke vellykkede. Der forsøges 

med ”OMØ” 

 

 

MF 

3.8 Der er spørgsmål om varetagelse af vedtægtskrav/lokalplankrav 

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

højere end tilladt. 

SVP skriver ”pæn” påmindelse til ejeren (udlejet) om at reducere 

hækhøjden og følger op på sagen. 

SVP. 

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

miljømæssigt mere forsvarligt, betragtes som en god ide og bør 

MF 
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afprøves.  

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 

 

 

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 ?? 

 

Der tages udgangspunkt i den allerede udarbejdede vedligehol-

delsesvejledning (konservativt vurderet) med et 20 årigt perspek-

tiv. 

 

 

RUM/NHP 

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.  

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 

 

RUM 
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afløbene som det fremgår af de nuværende bestemmelser. 

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. 

Igangsættes via vicevært af JW. 

 

JW 

4.9 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. 

SVP sender tilbud til JW. Arbejdet medtages på næste års 

budget. 

 

UDSKUDT 

 

 

 

 

 

4.10 Vicevært igangsættes med udskiftning af elevatorarmaturer til  

diodelamper. Arbejdet medtages på næste års budget. 

 

UDSKUDT 

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

fakturaer. 

 

UDFØRT 

4.12 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.  

 

JW 

 

 

 

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

UDFØRT 

4.14 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 

 

UDFØRT 
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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 

4.15 Redningsstige opsættes på midtermole via vicevært. 
UDFØRT 

 

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

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

modtages. Forberedes, men sandsynligvis næste år. 

JW/RUM 

4.17 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. medtages i næste års budget. 

UDFØRT 

4.18 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 

4.19 Det undersøges videre hvad heattracing af afløb fra vandrende i 

gård koster. SVP har indhentet pris på 35.000. Arbejdet medta-

ges på næste års budget.  

 

UDFØRT 

4.20 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. 

Der afsættes midler i driftbudgettet jf. punkt 4.03 

 

UDFØRT 

 

 

RUM/NHP 

4.21 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. 

Det overvejes ligeledes at udbyde polering, men det skal ske 

særskilt. 

 

 

 

 

TBO+MF 
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4.22 Spørge beboer om de har samme udfordringer med afløb som 

Jackie har oplevet 

 

TBO/MF 

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:  

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

6.2 Værksted (JW + RUM) ?? 

6.3 Sammenkomster (musik i gården) (JW+RUM) ?? 

6.4 Maling af hoveddøre (40.000) 

6.5 Opstribning af P-pladser evt. incl. rengøring 125.000 

6.6 Udskiftning til diodelamper i elevatorer 25.000 

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

6.8 Fugning af vandrende i gård (NHP) Ikke aktuelt 

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

   

7. Budgetjusteringer på næste års budget:  

7.1 Forsikring + 100.000 

7.2 Grundejerforening + 9.000 

   

 

 


