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Dagsorden til fællesmøde mellem beboerrepræsentanterne,   

Eric Tingleff og Claus Walther, onsdag den 27. april 2016 

Deltagere: Eric Tingleff, Claus Walther, Kirsten Hansen-Nord, Torben Søbirk, Per 

Transø, John Torp Andersen, Elisabet Sinding. 

 

1. Der ønskes en stander med hånddesinfektion ved indgangen til restauranten  

Eric tager en snak med Martin om en hånddesinfektion inde i restauranten. 

 

2. Parkering af svømmehallens kørestol udenfor svømmehallen, så den er lettere 

at komme til for mennesker med handicap, der behøver kørestolen. 

Det besluttedes at kørestolen kommer til at stå under trappen. Stolen skal 

mærkes med ”Tilhører svømmehallen”. 

 

3. Hvor mange ”blå mænd” må ”betjene” svømmehallen?  

Tre må betjene svømmehallen, så administrationen oplyste, at der ikke er 

bemandingsproblemer i sommerferien. 

 

4. Hvor er bænkene ved gavlen ved nr. 138 blevet af? Og ved nr. 71? 

Det besluttedes at anskaffes to bænke til opstilling ved nr. 138 og 71. 

 

5. Terrassen foran fællesbygningen. Skal den have en make-over?  

Administrationen oplyste, at træet på terrassen er ved at gå ud. Der er boret 

et hul i det. Træet skal fældes og terrassen skal lægges om.  

Plantekasserne bliver beplantet som de altid gør. 

 

6. Træstubbene ud for nr. 2-10 skal fjernes (rodfræses), det har Gentofte 

Kommunes landskabsarkitekt krævet.  

 

7. Den nye kæde i parken mod vandet går ikke hele vejen fra den ene side til den 

anden. Der er et ”hul” folk kan gå gennem. Hvorfor? 

Administrationen oplyste, at hullet er lavet af hensyn til Strandlunds traktor 

og kørestolsbrugere. 
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8. Restauratør Martin Ventrups gæster bruger terrassen bag fællesbygningen, 

selvom det ikke er en del af kontrakten. Hvordan kan vi stoppe det? 

Martin Ventrup siger altid til sine gæster, at denne terrasse ikke må benyttes, 

men nogle respekterer det ikke. Administrationen undersøger om det er 

muligt at sætte en lås, der kræver nøglebrik, i døren ud til terrassen.  

Dette kan kompliceres af at døren muligvis er en flugtvej. Det undersøges. 

  

9. Kæden ved standerne fra terrassen bag fællesbygningen til parken. Hvor er 

den blevet af? Skal der ikke også være et skilt på kæden med ”Privat”? 

Administrationen undersøger dette. 

 

10. Containeren ved gavlen ved nr. 2. Kan den blive lukket af?  

En beboer har observeret mennesker der hopper op i Containeren og roder i 

den. Oven i købet med cigaretter i munden. 

Administrationen undersøger om den åbne container kan erstattes af en 

lukket container. 

 

11. Store oprydningsdag på Strandlund i juni? Vi har haft det før, og det var en 

stor succes 

Vi vedtog en sådan dag. Datoen skal findes. Besked kommer i Strandlunds 

Beboerinfo. 

 

12. Indbrud – kan vi på fællesmøderne få ”rapport” om indbrud, så vi kan følge 

med? 

Der har igen været indbrud på Strandlund. Vi må alle bruge øjnene. Det 

besluttedes, at administrationen orienterer os på månedsmøderne om 

eventuelle indbrud. 

 

13. Beboermøde for beboere i de kollektive boliger  

Det besluttedes at afholde beboermødet den 18.5.2016 kl. 14.30-16.00 i 

restauranten. Eric Tingleff deltager ikke som mødeleder men som eventuel 

”informationsperson”. Besked kommer i Strandlunds Beboerinfo. 

 

 

Referat Elisabet Sinding 


