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Til: 
Per Transø (PT) 
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Arnfred Jørgensen (AVJ) 
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Referat af Ejer-bestyrelsesmøde nr. E1-2017. 
Hermed udsendes referat af ejerlejligheds foreningens bestyrelsesmøde afholdt tirsdag 
den 21. marts 2017 kl. 15.00 i Dagligstuen på Strandlund.  
 
Peter Knop havde meldt afbud til mødet. Alle andre var fremmødt og deltog i hele mødet. 
Driftsleder Kenneth Madsen deltog i punktet vedrørende vedligeholdelse. 
 

Dagsorden: 
 

1.       Godkendelse af referat E5-2016. 
2.       Regnskab 2016  

3.       Budget 2017-2019 samt 10-års plan.  

4.        Generalforsamling og bestyrelse. 
5.        Parkeringsregler orientering om.  
6.        Vedligehold. 
7.        Næste møde 
8.        Eventuelt. 

 
 
1. Godkendelse af mødereferat E5-2016. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Regnskab 2016. 
ET gennemgik regnskab 2016. Regnskabet udviser et overskud på 11 t. kr. Der var 
budgetlagt med et overskud på 2 t. kr. Resultatet må betragtes som tilfredsstillende.  
Regnskabet blev gennemgået konto for konto og spørgsmål blev besvaret efterhånden 
som de blev stillet. Der er ved årets udgang en bankbeholdning på 1.687 t. kr. Der er brugt  
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forholdsvis mange penge på udvendig vedligeholdelse til nye tagrender og tagtrug, samt 
udbedring af 2 altandæk. Regnskabet medtages på dagsordenen til Generalforsamlingen, 
hvor det gennemgås og godkendes endeligt. 
 
3. Budget 2017 – 2019 samt 10 års plan. 
Budgettet blev gennemgået, og der er tale om en meget lille stigning i fællesudgifterne fra 
2016 til 2017. Der er afsat i alt 715 t. kr. i 2017 til udvendig vedligeholdelse herunder 
fortsættelse af udskiftningen af tagrender og tagtrug. Arbejdet på blokken fra nummer 123 
– 131 er netop færdiggjort. Næste blog vil være fra nummer 53 – 59. Dette arbejde 
påregnes igangsættes efter påske. Det er ligeledes besluttet, at altandæk ved nummer 61-
63 skal udskiftes, da der er utætheder. 
Budgettet medtages til Generalforsamling for endelig vedtagelse (budget 2018).   
 
4.  Generalforsamling og bestyrelser. 
Det besluttedes at afholde Generalforsamling den 4. maj 2017 kl. 16.30 i Dagligstuen. 
Dagsorden udfærdiges og udsendes i god tid før til alle ejere. 
Peter Knop har bedt om at måtte udtræde af bestyrelsen. Dette blev godkendt. 
Nuværende suppleant Ulrik Helweg-Larsen træder med øjeblikkelig virkning ind i 
bestyrelsen, og overtager Peter Knops plads. Der vælges ny suppleant på 
Generalforsamlingen. 
  
5. Parkeringsregler orientering om. 
Drøftedes kort, idet alle efter dagsordenens udsendelse, var vidende om ordningen, og 
havde fået materiale udleveret fra administrationen. 
 
6. Vedligehold. 
Reparation af murkroner blev drøftet. Prisen for udbedring af en murkrone skønnes til at 
udgøre omkring 7 t. kr. Herefter drøftedes kælder under gæstetoiletter. Punktet har været 
drøftet tidligere, senest i møde nr. 1 -2016 hvor det blev besluttet, at udgifter til 
understøttelse af disse gæstetoiletter vil andrag ca. 10 t. kr. – og skal afholdes af ejeren 
selv. Denne beslutning fastholdes fortsat. Endelig drøftedes vippende kloakdæksler, og 
arbejdet fortsætter i bebyggelsen med understøttelse med gummiklodser, så støjen 
begrænses når biler passerer dækslet.  
 
7. Eventuelt. 
Der var ingen væsentlige punkter under eventuelt. 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 
Forretningsfører 
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