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Referat af fællesmøde mellem beboerrepræsentanterne,   

Eric Tingleff og Claus Walther, mandag den 24.5.2016 

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

Transø, John Torp Andersen, Elisabet Sinding. 

 

1. Forslag om nye kontrakter for leje af dagligstue og gæsteværelse. Depositum 

foreslås.  

Eric udarbejder kontrakter, vi kigger dem igennem. Eric mener at depositum 

er for besværligt, da mange reserverer via mail og telefon. Administrationen 

gennemgår omhyggeligt dagligstuen og gæsteværelset efter udlejning.  

 

2. Nøglebrikken til gæsteværelset. Er det den samme som til dagligstuen?  

Der er ikke nøglebrik til gæsteværelset, men en nøgle. Hvis dagligstuen skal 

benyttes af gæsten til fx at se TV, må det være en beboer, der åbner 

dagligstuen med sin nøglebrik.  

 

3. Renovering af stole i restauranten 

I første omgang forsøges med kno- og læderfedt på er par stole. Kirsten og 

Elisabet indkøber læderfedt og imprægnering og giver de to stole en ordentlig 

omgang. Nogle af stolene er også i stykker i læderet. Hvad der skal ske med 

dem drøftes på næste fællesmøde. 

 

4. Hvordan er proceduren for indberetning af rotter på Strandlund 

Administrationskontoret skal kontaktes. Beboere må gerne selv indberette 

rotter til Gentofte Kommune, men skal også meddele indberetningen til 

administrationen, så denne kan have en forståelse af problemets omfang.  

 

5. To meget grimme og ramponerede blomsterkrukker (1/2 ”overtræt” 

trætønde og en murerspand) ved værkstedet foreslås fjernet. De er for 

grimme. 

Administrationen fjerner dem. 
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6. Affald, fx brædder, døre mm. må ikke stilles ikke stilles ved siden af 

containeren ved værkstedet, men skal lægges i containeren. 

Administrationen vil indskærpe Bjarne Bigum, som ”ejer” containeren, at han 

løbende skal lægge sit affald i containeren, og ikke stille det ved siden af. 

 

7. Hvordan går det med overdækningen af containeren ved værkstedet? 

Problemet er, at der kravler fremmede mennesker rundt i containeren. 

Administrationen vil tale med Bjarne Bigum om overdækning. 

 

8. Bænken ved nr. 71, som vi vedtog på seneste fællesmøde, kræver flytning af 

kæde ind til haven i nr. 71.  

Kæden er flyttet af tidligere beboer. Den kommer tilbage på sin ”rette plads”. 

Administrationen oplyste, at de to bænke, som stod, og igen skal stå, ved nr. 

71 og nr. 138 bliver indkøbt. 

 

9. Hvornår besøger Gentofte Kommunes landskabsarkitekt Strandlund næste 

gang? Ifølge tidligere aftale skal vi have mulighed for at være med og vores 

oversigtsplan med skyggende træer skal medtages på mødet.  

Administrationen oplyste, at prioriteringen p.t. er terrassen foran 

fællescenteret. Fliserne på terrassen skal udjævnes og træet fældes. Det vil 

ske indenfor kort tid. Der er ingen umiddelbare planer om at indkalde 

Gentofte Kommunes landskabsarkitekt. 

 

10. Sankt Hans 

Arnfred spørger Lone Hertz igen. Forsanger Helene Løvstrøm er klar. Vi låner 

en transportabel mikrofon fra Vennerslund. Forslag om lille sangpapir med 

Midsommervisen og Danmark nu blunder den lyse nat (omdeles). 

Forslag om indkøb af fakler.  

Arnfred har ikke fået fat I Lone Hertz. Elisabet køber fakler. 30 stk. Elisabet 

henter mikrofonen på Vennerslund. 
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11. Lågen til parken fra er for lav. Den er låst, men fremmede klatrer over den.  

Administrationen vil undersøge muligheder for at man forhindres i at kravle 

over, og vil vende tilbage med forslag. 

 

12. Vaskesvampe i svømmehallen 

Vi har et stort svampelager. Når svampene er brugt op vil administrationen 

undersøge om det er billigere at opsætte dispensere i brusekabinerne og på 

toiletterne.  

  

13. Balletmosaikken  

Vi besluttede at lave et spørgeskema for alle beboere på Strandlund. Her skal 

være tre muligheder for fremtidig placering af balletmosaikken:  

a. Balletmosaikken tilbage på sin oprindelige plads i restauranten 

b. Balletmosaikken tilbage over trappen på 1. sal (her hang den kort) 

c. Balletmosaikken på ny plads i restauranten 

 

14. Endnu et skilt med Privat område – Adgang forbudt ved stien mellem nr. 100 

og nr. 71 skal opstilles.  

Administrationen opstiller det. 

 

15. Cykler foran fællescenteret i ét rod 

Administrationen taler med hjemmeplejen om problemet. Der findes ikke 

mere cykelstativer i cykelskuret. Hvor de er henne, vides ikke? 

Administrationen indkøber cykelstativer i cykelskuret.   

 

16. Inga Christensens Mindefond. Hvem sidder i bestyrelsen? 

John og Elisabet. Eric sidder administrativt uden stemmeret. Der er 30.000 kr. 

i år (renter). Elisabet har en ansøgning på vej om en ny printer i dagligstuen. 

Der ønskes en sort/hvid laserprinter. 

 

17. Der er opstillet en dispenser med håndsprit i restauranten. 

 

 

Referat Elisabet Sinding 


