
marts 2021 

ORIENTERING TIL BEBOERNE I TORPEDOHALLEN 
 

Generalforsamling 
På grund af forholdsreglerne i forhold til Covid19 er generalforsamlingen udskudt til start juni. Og hvis det 
ikke er muligt til ultimo august eller primo september. Der vil blive udsendt en orientering senere, så snart 
vi ved hvad der er muligt. Frist for aflevering af forslag er som det fremgår af vedtægterne inden udgangen 

af marts måned. Det er muligt at afholde en digital generalforsamling – men vi satser på et fysisk møde. 
 

Arbejdsdag og fællesspisning 
Den traditionsrige arbejdsdag med fællesspisning på Færgen Ellen er ligeledes udskudt. Her vil ligeledes 

blive udsendt en senere orientering. 
 

Udearealer og udefrakommende 
Der er etableret en række forsøg med tilrettevisning af udefrakommende der anvender vores friarealer. 

Især broen i marinaen og det grønne område mod kanonbådsskurene. Ved broen er der opsat nyt skilt og 
ved det grønne område er der plantet vildengs blomster i græsset og opsat et fodhegn. De forskellige tiltag, 
og deres virkning og fremtidige tiltag, vil blive drøftet på et møde. Tidspunktet for mødet, vil blive indkaldt i 

den nærmeste fremtid og udsendt i en beboerorientering. 
 

Fibernet på vej til Torpedohallen 
Torpedohallens Internetlaug er i gang med at skaffe 500MB fibernet forbindelse til medlemmerne. 

Det betyder, at de lejligheder, der har kabel til Torpedohallens Internetlaug, nu kan få en hurtig, stabil og 
billig internetforbindelse. Lauget har fået bindende tilsagn fra 24 kablede lejligheder. Hvilket giver en 

abonnementspris på 150,- kr. om måneden. Kommer der flere tilmeldinger, bliver prisen tilsvarende lavere. 
Yderligere 10 lejligheder, som ikke er medlemmer og dermed ikke koblet op til Internetlaugets forbindelse, 

er også interesserede i hurtigt fibernet. Foreløbig må de, som resten af lejlighederne i Torpedohallen, 
afvente den kommende Generalforsamling, hvor Internetlauget vil præsentere forslaget. 

Målet er at få prisen ned under 100,- kr. pr. måned, hvilket vil være en meget attraktiv pris for den store 
kapacitet på 500 MB up- og download. 

 
Den nye hjemmeside 

Til dem der ikke allerede bruger den, vil vi lige minde om at Torpedohallen har fået ny hjemmeside, med 
rigtig mange nye oplysninger og muligheder www.Torpedohallen.dk. Login er udsendt på mail efter sidste 

generalforsamling fra vores webmaster Anne Bøgh Andersen på aba@aba-design.dk. 
 

Køb af ekstra P-plads 
Som det er annonceret i en rundskrivelse, kan beboere i Torpedohallen, der ønsker en ekstra p-plads byde 

ved at aflevere et tilbud i lukket kuvert til Jørgen Hounsgard 9.2.12. Mærket P-plads. 
Tilbuddene vil blive åbnet tirsdag den 6. april kl. 18.30 i viceværtlejligheden, hvor de bydende får lejlighed 

til at overvære åbningen. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Torpedohallen 
mtbhallen@hotmail.com 
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