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Referat af møde mellem beboerrepræsentanterne  

og Eric og Claus, 25. januar 2016 

Deltagere: 

Eric Tingleff, Per Transø, John Torp Andersen , Elisabet Sinding.  

Kirsten Hansen-Nord er på ferie. Torben Søbirk har meldt afbud. 

 

Punkter: 

 

1. Evaluering af nytårskur  

Arrangementet gik fint. Vi blev enige om, på næste nytårskur, at Birgitte Dember, 

ligesom på dette års nytårskyr, holder en tale, men at denne tale suppleres af taler af 

de to repræsentanter for ejere og lejere. Indholdet af talerne afstemmes med Eric. 

Klaverspilleren spillede godt, dog lidt højt. Flygelklappen skal være lukket. 

 

2. Evaluering af julefest 

Arrangementet gik fint. Dejlig mad. Vi vil i fremtiden gerne have ekstra sovs og kartofler 

på bordet. Eric taler med Martin om dette. Musikken var god at synge med til.  

 

3. Beboermøder 1-2 gange om året? 

Vi blev enige om, at det er en god ide. Vi vil starte med et beboermøde for både lejere 

og ejere til marts. Det er vigtigt, at emnerne på mødet bliver af interesse for alle, 

henholdsvis ejere og lejere, og IKKE personsager. Datoen udmeldes i martsnummeret af 

Strandlunds Beboerinformation. 

 

4. Hvem overtager Heidis arbejde? 

Eric oplyste, at Heidi stopper torsdag den 28.1.2016. Der er en afskedsreception i Baren 

på dagen kl. 11.00 -12.00. Hvem der overtager Heidis arbejde er under behandling i 

Administrationen. Rekrutteringen vil ske i samarbejde med kommunens jobcenter. 

 

5. Hovedrengøring af dagligstuen? 

Eric oplyste, at hovedrengøring af dagligstuen bliver indarbejdet i rengøringsarbejdet. 

Gulvtæppet i dagligstuen er netop blevet renset. 

 

6. Depositum for lån/leje af dagligstuen? 

Eric oplyste, at låsen vil blive afløst af en brik, som vi kender den fra svømmehallen 

(samme brik), der blot udvides med en ny kode som administrationen tildeler. Med 

briksystemet får vi styr på hvem der har lånt/lejet dagligstuen, herunder også evt. 

tilsmudsning af gulvtæppet. Så kan vi ”komme efter” dem, der sviner. 
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7. Flytning af ”balletmosaikken” hen til starten af trappen? 

Det er meget kostbart at flytte mosaikken, da den er meget tung. Sagen afventer. 

 

8. Hele Fællescenteret hundefrit 

a. Dårlige erfaringer 

b. Hundekrog – skilt  

       Vi kan ikke blive enige. Sagen tages op på næste fællescentermøde. 

 

9. Havelåge ved nr. 4 st. er gået itu – den klaprer 

Claus laver en arbejdsseddel. 

 

10. Dejlig med store kant sten – kan de blive større – og måske malede? 

Det drejer sig om de sten, der er lagt i ”svingene” på Strandlund, for (forhåbentligt) at 

forhindre parkering. Eric oplyste, at Strandlund har en aftale med Nordvand, der giver 

os de store sten, de støder på i deres arbejde. Det er dyrt at købe store sten. De vil blive 

lagt løbende, som de modtages, og de små sten vil blive erstattet af store. Maling af 

stenene vil blive overvejet. 

 

11. Tydeligere husnumre – TAXA’erne kan ikke altid finde ud af numrene, er der nogen 

kollektive beboere, der siger.  

Det er en kostbar løsning at skifte alle husnumre i kollektivboligerne. Vi er 

opmærksomme på problemet.  

  

12. Skt. Hans 2016 

a. Lone Hertz (taler) 

b. Helene Løvstrøm (forsanger) 

Arnfred har spurgt Lone Hertz om hun vil holde festtalen til Skt. Hans. Hun vil gerne, 

men vil vente med at svare endeligt, til senere.  Helene har sagt ja til at være forsanger. 

Vi skal være opmærksomme på, at sanghæftet skal laves med store typer (skal kunne 

ses i halvmørke) og at sangene skal nummereres, så vi ikke er i tvivl om, hvilke sange 

der skal synges. 

13. Hækken og hegnet i parken 

Det vil blive undersøgt, om en evt. hæk vil tage ”kigget” til vandet fra nogle beboeres 

huse. Det må ikke ske. Alternativt kan kæden forlænges. Det vil ikke tage udsynet. 

 

 

Referent Elisabet Sinding 


