
Ejerlejlighedsforeningen Strandlund 

 

  Til Ejerlejlighedsforeningens medlemmer 

 

Referat af foreningens ordinære generalforsamling, afholdt den 3. maj 2018. 

 

Dagsorden omfatter, i henhold til foreningens vedtægter § 10 stk. h) og i), de anførte 9 punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. Beretning medsendt. 

3. Forelæggelse af årsregnskabet 2017 til godkendelse. Årsregnskabet medsendt. 

4. Godkendelse af driftsbudgettet 2018 -2020 herunder fastsættelse af hver enkelt ejers 

kontingent. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 12.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af: Per Transø (3), Jesper Thomsen (103) og Ulrik Helweg –

Larsen (91) 

Øvrig bestyrelse John Torp Andersen (81), og Connie Rudebeck (53) er på valg næste år. 

6. Valg af suppleant/ suppleanter.  

Bestyrelsen foreslår Søren Stenz (27) der modtager genvalg samt valg af Leif Lysgaard – 

Madsen (73) der ligeledes modtager genvalg. 

7. Valg af revisor, jfr. § 15 

8. Indkomne forslag. 

9. Eventuelt. 

Inviterede gæster 

Fra Kollektivboligernes bestyrelse deltog Kirsten Hansen-Nord 

Fra Administrationen deltog Eric Tingleff  

 

Generalforsamlingen startede kl. 16.30. Der var fremmødt 34 stemmeberettigede repræsentanter 
og ingen fuldmagter.  

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsesformand Per Transø bød velkommen og foreslog på vegne af bestyrelsen Lars 
Petersen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.  

Lars Petersen takkede for valget, erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og 
konstaterede at såvel dagsorden som årsregnskab, forslag til budget og årsberetningen var 
tilsendt medlemmerne rettidigt.  Herefter gik man over til dagsorden: 

 



2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 

Per Transø gennemgik den trykte beretning som var blevet omdelt til alle boliger, og supplerede 
den med nogle få yderligere kommentarer, herunder bl.a. et brev fra Grethe Kamper (63) der vil 
blive besvaret under punkt 8 på dagsordenen, og delvist under dette punkt.  

Hovedpunkterne i beretningen omhandlede vedligehold specielt renovering af tagtrug, tagrender 
og nedløb ved blokken fra nr. 53 – 59, og blokken nr. 121 – 131, samt vandskader specielt i nr. 
89 og 91. Udgifter til disse arbejder er alle afholdt i 2017.  

Fællescentrets bevilling til renovering af en række meget nedslidte installationer blev omtalt. Det 
være sig ventilation, pumpebrønd ved Vennerslund, CTS styring af energi og udskiftning af el-
tavle i svømmehallens teknik rum. Alle disse arbejder er alle færdigudført. Per Transø oplyste, at 
det pt. ikke er til at vurdere hvor store besparelser de nye ventilationsanlæg vil betyde, men 
formentlig i omegnen af 90 t. kr. om året. Det vil fremtiden vise. Eric Tingleff oplyste supplerende 
hertil, at Strandlund i alt har modtaget 200. t. kr. i engangstilskud til disse energimæssige 
forbedringsarbejder i 2017.  

Parkering. Efter nu i ca. 1 år at have haft parkeringsaftale med Q-Park viser det sig, at der er 
generelt stor tilfredshed med ordningen. Med baggrund i en klage har Gentofte kommune ønsket 
at revidere aftalen. Vi venter i denne forbindelse svar fra Gentofte kommune – med henblik på 
fortsættelse af aftalen. 

Endelig orienteredes om kystsikring. Den kraftige storm den 4. januar 2017 betød at vandstanden 
var meget høj – helt op til grusstien ved stranden, idet det efterfølgende kunne konstateres, at der 
var tang på stien. Dialogen med Gentofte kommune fastholdes for at opnå en løsning der på 
arealet ud for Strandlunds Park sikrer, at der ikke sker en ny oversvømmelse. Det fæster vi tillid 
til. 

Vedrørende vejbump, var der enighed om, at alt for mange kører for stærkt. Der vil forsøgsvist 
blive etableret 2 bump til en pris af ca. kr. 2. t. 

Endelig oplyste Per Transø hvilke beboere Strandlund har mistet i løbet af 2017, samt nyligt 
tilkomne. 

Enkelte beboere stillede spørgsmål som blev besvaret. 

Generalforsamlingen godkendte herefter beretningen. 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse. 

Eric Tingleff gennemgik årsregnskabet 2017. Der er tale om et fint regnskabsresultat der 
balancere med 0. Udskiftningen af tagtrug og tagrender er udført planmæssigt jfr. Per Transøs 
beretning. Det samlede forbrug af vedligeholdelsesmidler udgør 824 t. kr. eller lidt mere end der 
var budgetteret, som hovedsaligt skyldes manglende dækning af rør fra forsikringen i nr. 89 og 
91. Der var ved regnskabs afslutningen 1.625 t. kr. i kassebeholdningen. 

Der blev stillet en række spørgsmål til regnskabet også til Fællescentrets regnskab, bl.a. om det 
store vandforbrug der har medført stort merforbrug på det område. Spørgsmålene blev besvaret, 
hvorefter regnskab 2017 blev godkendt.  

 

 



4. Godkendelse af budget 2018 – 2020 driftsbudget, herunder fastsættelse af hver ejers 
kontingent. 

Eric Tingleff indledte med at beklage, at der i ”Note 3” har indsneget sig en sammentællingsfejl, 
som ikke betyder noget for budgettet, men giver et forkert billede når man skal læse hvad de 
budgetlagte penge bliver brugt til. Derfor er der udarbejdet en ny udgave som interesserede kan 
få ved at henvende sig til kontoret. Eric Tingleff gennemgik herefter budgettet for 2018 - 2020. 
Det blev nævnt, at der i 2018 er afsat 715.t. kr. til vedligeholdelse i budgettet, men der faktisk i 
bestyrelsen er besluttet at anvende 100 t. kr. mere – hvilket fremgår af 10- års oversigten der er 
udsendt sammen med budgettet.  

Budget 2018 - 2020 herunder kontingent for 2018 der er opkrævet siden nytår blev godkendt. Det 
fremgår af note 5 i budgettet – hvor der er opstillet i et eksempel, hvad fællesudgifterne for en 
94m2 bolig går til, at der anvendes 76 kr. månedligt til Restauranten. I den forbindelse blev der 
forespurgt til hvad det var. Eric Tingleff kunne umiddelbart ikke lige svare på det spørgsmål men 
gav tilsagn om at skrive i dette referat hvad beløbet udgør. Beløbet udgør boligens andel af det 
beløb der gives i tilskud månedligt til Restauranten til fabrikation af mad til beboerne. 

Herefter blev budgettet vedtaget.  

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 12. 

Dirigenten Lars Petersen forespurgte om der var andre forslag til valg af medlemmer til 
bestyrelsen, idet det af punktet fremgår at de nuværende 3 medlemmer der er på valg – alle 
ønsker genvalg. Der var ingen der ønskede at stille op – hvorefter Per Transø (3), Jesper 
Thomsen (103) og Ulrik Helweg-Larsen (91) alle 3 blev valgt. 

 

6. Valg af suppleanter. 

Det fremgår af dagsordenen, at Søren Stenz (27) ønsker genvalg, samt at Leif Lysgaard – 
Madsen (73) ønsker genvalg. Dirigenten Lars Petersen spurgte om der var andre forslag. 

Det var der ikke hvorefter de 2 blev valgt. 

 

7. Valg af revisor. 

Per Transø og Eric Tingleff gav udtryk for tilfredshed med nuværende Statsautoriserede revisorer 
RSM Plus der har fusioneret og nu hedder Beierholm. Forsamlingen godkendte, at de fortsætter 
som revision for Ejerforeningen.  

 

8. Indkomne forslag. 

Per Transø henledte opmærksom på den nyreviderede ”Velkomstmappe til Ejerforenings 
medlemmer” som blev udleveret til alle deltagere ved generalforsamlingen, og som 
administrationen vil sørge for bliver udleveret til alle øvrige ejere. Det blev indskærpet, at alle 
ændringer i boliger, inde såvel som ude, altid skal afstemmes med administrationen. Herefter blev 
Grethe Kampers fremsendte forslag gennemgået for den del der ikke allerede var blevet 
besvaret. Der var 19 beboere der tidligere havde egen affaldsbeholder. Der er i 2018 8 beboere 



der ønsker at betale for egen affaldsbeholder. Indtægten for tømning af disse indbetales til 
ejerforeningen, og giver en indtægt der kan bruges til andre formål.  

Per Transø oplyste, at stigningen på leje af svømmebassinet fra 485,- kr.pr. time til 535,- kr. pr. 
time i 2018 ikke har haft nogle negative effekter på udlejningen, da interessen for at leje er 
uændret. 

Herefter drøftedes beskæring af træer/ fældning af træer, idet en beboer i nr. 129 forespurgte om 
mulighederne for at få beskåret et stort træ i den indre Nordgade. Eric Tingleff svarede, at de 
træer der allerede i år er blevet fældet ved nr. 53 – 59 udgør årets indsats på træområdet, men 
hvis punktet tages op i bestyrelsen, (Fællescentrets) og det besluttes at der skal ske yderlige 
træarbejde – vil det selvfølgelig blive indarbejdet i opgaveløsningen, men selvfølgelig med den 
økonomiske konsekvens, at andre planlagte opgaver må udsættes. 

Ujævne belægninger på Strandlund blev drøftet. Eric Tingleff oplyste, at der i 2018 er afsat 300. t 
kr. til at udbedre/ omlægge belægninger for. Vi går i gang her i løbet af maj måned. 

Eric Tingleff orienterede om de 2 projekter der er igangsat i Kollektivbestyrelsens regie. Det være 
sig projektet med Scanenergi der er ved at undersøge mulighederne for at anskaffe noget nyt 
teknologi, der bliver i stand til at måle varme, varmt og koldt vand – samt el i hver bolig, således 
at det bliver muligt at afregne forbruget for hver enkelt beboer på Strandlund. Det vil i givet fald 
også blive muligt for ejerboligerne at blive en del af dette projekt, hvis det viser sig at kunne lade 
sig gøre – og til en fornuftig pris for investeringen af det udstyr der skal bruges til projektet. 

Det andet projekt drejer sig om en total bygningsgennemgang (kollektivboligerne), med henblik 
på at få et samlet opdateret overblik over vedligeholdelsesbehovet for den kommende 10 år for 
hele bebyggelsen. Heri indgår også svalegangs-overdækningerne, elevatorer mv.  

Endelig orienterede Per Transø om at Fællescentrets bestyrelse har besluttet at renovere 
Strandlunds Dagligstue, specielt gulv, og teknisk udstyr. 

 

9. Eventuelt. 

Der blev stillet en række forskellige spørgsmål, som blev besvaret. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.00. 

Charlottenlund, den 4.maj 2018. 

 

________________________________________________________________________ 

Generalforsamlingens dirigent, Lars Petersen 

 

_________________________________________________________________________ 

Bestyrelsesformand, Per Transø 

 

_________________________________________________________________________ 

Referent, Forretningsfører Eric Tingleff 


