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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) 
Kenneth Madsen, (KSA),  
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, også Kenneth Madsen. 
 

Dagsorden: 
 

1.       Godkendelse af referat E4-2016. 
2.       Gennemgang af regnskab for de første 10 mdr. af 2016.  

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

4.        Parkeringsproblemer 
5.        Henvendelse fra Connie Rudebeck.  
6.        Næste møde 
7.        Eventuelt. 

 
 
1. Godkendelse af mødereferat E4-2016. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Gennemgang af regnskab for de første 10 måneder af 2016. 
ET gennemgik den udleverede regnskabsrapport. Det viser sig, at nogle af projekterne der 
blev gennemgået på sidste møde er blevet noget dyrere end det blev oplyst på mødet. 
Altaner blev lidt dyrere primært på grund af udgifter til stillads, ca. 20.t. kr. 
Tagrenoveringen ved nr. 17-23 er blevet væsentligt dyrere end forventet, idet der her blev 
merudgifter til nye brønde til kloak, ca. 117 t. kr. Endelig blev udgifterne til nyt nøglesystem 
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lidt dyrere, grundet tidsforbruget der blev større end oplyst i forbindelse med 
tilbudsgivningen, ca. 20 t. kr.  
Budgettet vil derfor blive overskredet med forventet 105 t. kr.  
Igangsætningen af tagrenovering af blokken nr. 121 – 131 er sket. Betalingen for dette 
arbejde vil ske i 2017. Foreningens økonomi er dog god, idet der henstår 1.7 mio. kr. på 
foreningens bankkonto.  
 
3. Gennemgang af budget 2017 – 2019 samt 10 års plan. 
Der var ikke noget nyt at tilføje siden sidste møde. ET oplyste de beregnede fællesudgifter 
der kommer til at gælde for 2017 er meget beskedne. De ligger på ca. 30 – 40 kr. i stigning 
pr. måned i forhold til udgifterne i 2016.   
 
4.  Parkeringsproblemer. 
PT orienterede om sagsforløbet indtil nu, og nævnte, at han og administrationen har 
modtaget en mail fra Gentofte kommune, hvori det oplyses, at de ikke ønsker at afholde 
møde om parkeringen på Strandlund. Samtidig oplyses det, at kommunens holdning til de 
ønsker Strandlund har fremsendt er, at der ikke kan godkendes parkeringsordning for hele 
Strandlunds område. Mailen drøftedes på ny, men da spørgsmålet behandles i 
Fællescentrets bestyrelse, og da sagen henhører under denne bestyrelse, blev 
ejerbestyrelsens repræsentanter i Fællescentrets bestyrelse (PT) og (JTA) ”klædt på” til at 
tage beslutning der. 
 
5. Henvendelse fra Connie Rudebeck. 
Connie Rudebeck har konstateret rotter i sit skur. Der er gnavet hul i undertaget (plastic i 
loftet). Der forespørges hvorvidt ejerforeningen betaler for udskiftning af undertag. 
Bestyrelsen var enige om, at det er den enkelte ejers sag, men foreslog i den konkrete 
sag, at hullet i plastfolien udbedres med gaffatape, hvilket kan udføres for meget 
begrænsede midler. 
 
6. Næste møde. 
Der blev aftalt nyt møde i bestyrelsen den 14. marts 2017 kl. 15.00 i Strandlunds 
dagligstue.  
 
7. Eventuelt. 
Vand og varmemålere drøftedes.  
Stakit ved indkørslen drøftedes. 
Vippende kloakdæksler drøftedes. 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 
Forretningsfører 
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