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Til: 
Per Transø (PT) 
Ulrik Helweg - Larsen (UHL) 
Arnfred Jørgensen (AVJ) 
Peter Knop (PK) 
John Torp Andersen (JTA)  
Søren Stenz (SS) 
Jesper Thomsen (JT) 
 

Info: 
Birgitte Dember(BD) 
Claus Walther, (CW),  
Elisabet Sinding 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
Charlottenlund, den 14. september 2016. 
 

 
Referat af Ejer-bestyrelsesmøde nr. E4-2016. 
Hermed udsendes referat af ejerlejligheds foreningens bestyrelsesmøde afholdt tirsdag 
den 13. september 2016 kl. 15.00 i Dagligstuen på Strandlund.  
 
Alle var fremmødt og deltog i hele mødet. 
 

Dagsorden: 
 

1.       Godkendelse af referat E3-2016. 
2.       Gennemgang af regnskab for de første 8 mdr. af 2016. (Medsendt) 

3.       Gennemgang af budget 2017-2019 samt 10-års plan. (Medsendt) 

4.        Status for årets vedligeholdelse (Claus gennemgår hvad der udestår).   
           Herunder også vedligeholdelsesplan for Fællescentret.    
5.        Parkeringsproblemer 
6.        2 henvendelser fra Connie Rudebeck. (Medsendt). 
7.        3 nye ejere i nr. 41, 55 og 71. 
8.        Næste møde 
9.        Eventuelt 

 
 
1. Godkendelse af mødereferat E3-2016. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Gennemgang af regnskab for de første 8 måneder af 2016. 
ET gennemgik den udsendte regnskabsrapport. Budgettet forventes overholdt, dog 
påregnes en mindre overskridelse på kontoen for udvendig vedligeholdelse. 
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3. Gennemgang af budget 2017 – 2019 samt 10 års plan. 
ET gennemgik Ejerforeningens budget konto for konto. Der er tale en meget beskeden 
stigning i fællesudgifterne i 2017 set i forhold til 2016. En af grundene til dette er, at 
bidraget fra Ejerforeningen til Fællescentret kun stiger med 18.t. kr. fra 2016 til 2017. Dette 
skyldes hovedsaligt, at Fællescentrets indtægter er forøget i 2016 og 2017 grundet 
lejekontrakten med køkkenet. Herefter blev 10- års oversigten gennemgået og drøftet. Der 
er afsat 715.t. til udvendig vedligeholdelse i 2017. Endelig blev Fællescentrets budget 
gennemgået. Stillede spørgsmål blev besvaret. Budgetforslaget blev herefter godkendt.  
 
4. Status for årets vedligeholdelse (Claus gennemgår hvad der udestår). 
CW foreslog at der foretages murreparationer på boligerne for skønnet 60.t. kr. i 2016. 
Hertil kommer udgifter til altanforsegling til ligeledes 60.t. kr. ET oplyste, at der er 300.t. 
tilbage i 2016 til udvendig vedligeholdelse. Det påregnes ligeledes, at der skiftes tagrender 
og tagtrug på forsiden i blokken ved nr. 123. Hertil kommer udgifter til nyt låsesystem på 
anslået 70-80. t. kr. Udgifterne skønnes at ligge indenfor budgettet i 2016, men muligvis vil 
der blive tale om en mindre overskridelse, idet der er tale om arbejder der skal udføres af 
hensyn til vandgennemtrængning mv. 
ET orienterede om de store projekter i Fællescentret, elevator, ventilationsanlæg, pumpe 
mv. som er igangsat. Økonomien i Fællescentret ser god ud, så betaling fra 
Ejerforeningen- og Kollektivboligerne vil først ske ved regnskabsafslutningen, hvor det 
også vil være kendt, hvor langt de enkelte projekter er nået. 
 
5. Parkeringsproblemer. 
PT orienterede om sagsforløbet indtil nu. Fællescentrets bestyrelse (hvorunder sagen 
henhører) er stillet i udsigt, at få et møde med Gentofte Kommune, og få taget stilling til 
vores ansøgning om samarbejde med Q- Park. SS gjorde opmærksom på Strandlunds 
rettigheder i forbindelse med parkeringsarealerne i de ydre gader. Forskellige alternativer 
blev drøftet, idet der var bred enighed om, at problemet omkring parkering fra 
udefrakommende der ikke har noget at gøre på Strandlund er stort, ligesom det er et 
meget stort problem, at beboere på Strandlund ikke efterlever reglerne der er gældende 
for parkering – specielt i de indre gader. Der følges op på sagen fra Ejerforeningens side.  
 
6. 2 henvendelser fra Connie Rudebeck. 
PT vil tage kontakt til Connie og besvare henvendelserne. Det drejer sig om træer ved 
parkeringspladserne, og ulovlig parkering i den indre syd- gade. 
 
7. 3 nye ejere i nr. 41, 55 og 71. 
PT orienterede om nye ejere i ovennævnte boliger. Bestyrelsen vil sørge for et 
velkomstmøde hos disse, hvor også Velkomstmappen bliver udleveret.  
 
8. Næste møde. 
Næste møde bliver fastlagt når Fællescentrets næste møde er kendt. 
 
9. Eventuelt. 
Kystsikringsprojektet ved ”Stranden” er forsinket, og som det nu foreligger, går arbejdet i 
gang den 1.december 2016 og forventes afsluttet til 30. april 2017.  Beredskabet vil i 
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byggeperioden følge projektet. Sandsækkene (Big bags) bliver igen opstillet ved 
”Stranden”, således at de er klar til brug i en given situation. 
Nordvand går i gang nu med at etablere nyt spjæld i Kildeskovsrenden ved 
Pumpestationen. Arbejderne forventes færdig ved udgangen af året 2016. Det vil betyde 
øget trafik af tunge køretøjer i Nordgaden. ET vil søge at få afholdt et møde med 
Nordvand inden arbejderne igangsættes, med henblik på at mindske generne mest muligt. 
ET har haft møde med Danske Bank for at gennemgå arrangementerne. Som noget nyt, 
skal der nu betales renter af indeståender over 2 mio. kr. Det betyder fremover, at 
opmærksomheden henledes på at begrænse kassebeholdningen. 
Endelig drøftedes skiltning. SS har udarbejdet skitse til nye skilte til erstatning af de der 
hænger på gavlen af bygningen. Punktet er sat på dagsordenen på kommende møde i 
Fællescentret hvor det medtages. 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 
Forretningsfører 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


