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Til: 
Søren Schock Petersen (SSP), formand 
Susanne Schwartzlose (SS) 
Kirsten Hansen-Nord (KHN) 
John Torp Andersen, (JA) 
Per Transø, (PT)næstformand 
Eric Tingleff(ET) 
 
Info:  
Helene Rasmussen, (HR) socialdirektør i Gentofte Kommune 
Per Hugau (PH)  
Beierholm Lise Foss Nielsen  
Maria Buddig Bylinska (MABY) 
Kenneth Madsen (KSA) 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
 
Charlottenlund, den 5.marts 2019. 

 
 
Referat af Fællescenterbestyrelsesmøde nr. F1-2019 
Hermed udsendes referat af Fællescenterbestyrelsesmøde afholdt mandag den 4. marts 
2019 kl. 16.30 i Strandlunds Dagligstue. 
 
Susanne Schwartzlose havde meldt afbud til mødet grundet sygdom. 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden. 

 
2. Godkendelse af referat F2-2018.  

 
3. Konstituering grundet udskiftning af bestyrelsesmedlem i Kollektivboligernes 

bestyrelse. Bente Messmann er udgået af bestyrelsen, og Susanne Schwartzlose 
indtrådt som nyt medlem i denne bestyrelse. 
 

4. Orientering fra formand og forretningsfører. 

5. Behandling og godkendelse af regnskab 2018. Udsendes med dagsordenen. Øvrigt 
materiale, revisionsberetning mv. gennemgås og udleveres på mødet. 

6. Træbeskæring og vedligehold på Strandlund. 

7. Fastsættelse af næste møde. 

8. Eventuelt. 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
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2. Godkendelse af referat nr. F2-2018. 
Per Transø forespurgte hvor mange stole der pt. mangler at blive ombetrukket i 
Restauranten. Eric Tingleff svarede hertil ca. 30 stole. Referatets punkt 5 blev drøftet og 
præciseret. Referatet blev herefter godkendt.  
 
3. Konstituering grundet udskiftning af bestyrelsesmedlem i Kollektivboligernes 
bestyrelse. Bente Messmann er udgået af bestyrelsen, og Susanne Schwartzlose 
indtrådt som nyt medlem i denne bestyrelse. 
Konstitueringen blev godkendt. 
 
4. Orientering fra formand og forretningsfører. 
ET orienterede om, at Q-Park app. kan ikke lade sig gøre, da det kun anvendes af Q-Park 
ved betalingsparkering.  
 
ET orienterede om status på affaldspladsen. Der er nu fældet træ, og foretaget planering 
af området hvor der skal bygges en forlængelse af nuværende bygning mod Strandvejen, 
til brug for 7 små containere til forskellige affaldstyper. Den yderste del af arealet (mod det 
store kastanje træ) skal ikke overdækkes, men bliver til en ”gård” der er lukket til 
haveaffald. Når dette hus er færdigbygget, vil nuværende affaldsplads blive nedlagt og de 
grønne containere flyttet fra Strandlund. Herved bliver der plads til en ny maskinbygning 
bag gavlen på naboens hus. 
 
ET orienterede herefter om, at Anja Bohn ("blå mand" har opsagt sin stilling og fratræder 
den 12. marts 2019 (ferie og afspadsering er herved afholdt). Der afholdes en reception 
den 12. marts i Bistroen fra kl. 12.30 – 13.30 hvor der kan tages afsked med Anja. 
 
Endelig nævnte ET, at det gamle fjernsyn fra Dagligstuen påtænkes opsat i Foyeren med 
tilslutning til Strandlunds hjemmeside, så der dagligt kan vises nyheder og menuer på 
skærmen – tillige med en række andre interessante ting om Strandlund. 
 
5. Behandling og godkendelse af regnskab 2018. Udsendes med dagsordenen. 
Øvrigt materiale, revisionsberetning mv. gennemgås og udleveres på mødet.  

ET gennemgik det medsendte regnskab 2018.Der er tale om et regnskab, hvor der i 2018 
er afholdt udgifter til en lang række opgaver der løses i 2019. Det være sig: 
Ombetrækning af læderstolene i Restauranten, nye afregningssystemer til Unik 
økonomisystem til håndtering af afregning af el, varme og vand. Herudover opretning af 
belægninger i de indre gader, nyt lyd og billede i Dagligstuen, samt tidsregistreringssystem 
til brug for registrering af arbejdstiden for de ansatte. Alligevel er det et regnskab der endte 
op med et mindre forbrug på 339 t. kr. Regnskabet og revisionens beretning blev 
gennemgået, hvorefter regnskabet blev godkend, med tilhørende revisions beretning. 
 
6. Træbeskæring og vedligehold på Strandlund.  

Punktet er medtaget med henblik på at få afsat et beløb årligt i fællescentrets budget, til 
afholdelse af udgifter vedrørende træbeskæring, fældning mv. Dette blev drøftet, og der 
var enighed om at der årligt afsættes et beløb der svarer til beskæring af 2-3 træer årligt. 

7. Fastsættelse af næste møde. 

Der aftaltes nyt møde torsdag den 13. juni 2019 kl. 16.30 i Dagligstuen. 
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8. Eventuelt. 

Kirsten Hansen-Nord forespurgte hvorledes Søren Schock Petersen ser på problemerne 
med løse hunde på Strandlunds område, og på kommunens område ved stranden. 
Kirsten redegjorde for 3 henvendelser til Teknisk forvaltning i Gentofte kommune, der ikke 
har reageret på forslag om at etablere yderligere skiltning for at opnå, at hunde føres i 
snor, og at der ryddes op efter disse. 
Søren gav tilsagn til at få tilsendt den hidtidige korrespondance med henblik på at skrive til 
kommunen og høre til sagen. 
 
John Torp Andersen opfordrede til at der etableres 2 yderligere bump (der er lidt højere 
end de nuværende) som bliver placeret ved det ”smalle sted” i Sydgaden, og midt i 
”Nordgaden”. Det bør samtidig overvejes at bytte de nuværende om med de lidt højre 
bump. Det blev besluttet, at indkøbe 2 yderligere bump svarende til en hastighed på 15 
km. I timen (de nuværende svarer til 30 km. I timen). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 


