
Den selvejende institution Fællescentret Strandlund                      
Strandlund 102, 2920Charlottenlund 

1 

 

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 14.juni 2019. 

 
 
Referat af Fællescenterbestyrelsesmøde nr. F2-2019. 
Hermed udsendes referat af Fællescenterbestyrelsesmøde afholdt torsdag den 13. juni 
2019 kl. 16.30 i Strandlunds Dagligstue. 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Godkendelse af referat nr. F1-2019.(medsendt). 

3. Orientering fra formand og forretningsfører. 

4. Etablering af yderligere fartdæmpende foranstaltninger (bump). 

5. Sag om hæk i Parken ud for nr.43, herunder placering. 

6. Drøftelse om fastsættelse af dato for 40 års jubilæum i 2020 og afsættelse af 
ressourcer til arrangement i den forbindelse. 

7. Fastsættelse af næste møde. 

8. Eventuelt. 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat nr. F1-2019. 
Referatet blev godkendt. 
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3. Orientering fra formand og forretningsfører. 
Formanden havde ikke noget at orientere om. ET orienterede om status på 
målerinstallationerne, som bliver færdige med udgangen af juni måned 2019. 
Herudover drøftedes de nyetablerede 14 knudepunkter vedrørende varmesystemet, der 
fremtidigt sikrer, at der ved fejl på varmesystemet – kun skal lukkes for den sektion hvor 
problemet er, og dermed ikke hele Strandlund. Strandlund er nu opdelt i 14 sektioner. 
Administrationen modtager plan over de 14 sektioner fra firmaet der installerer målerne. 
 
ET orienterede herefter om møde med Gentofte Kommune om problemerne med at få 
pumpet regn- og grundvand videre til Kildeskovrenden fra Strandlunds brønd med de 3 
store pumper – idet dimensionerne i Gentofte Kommunes brønd hvortil der pumpes ikke er 
store nok. Det betyder at brønddækslet bliver skudt af ved store regn mængder.(Derfor 
ligger der pt. plader på stien ved Vennerslund. Gentofte Kommune mener at det er 
Strandlund der skal afholde udgifterne til denne opgave. ET fastslog, at brønden der er 
problemer med er Gentofte Kommunes og dermed deres udgift. Sagen er nu videregivet til 
de fremmødte repræsentanters chef – der vil kontakte ET. 
 
ET orienterede endelig om samarbejdet der nu er ved at blive etableret med 
Kildeskovhallen om teknisk hjælp til Strandlunds svømmebassin så Strandlund fremtidigt 
overholder gældende regler om myndighedskrav til uddannelse mv.  
 
4. Etablering af yderligere fartdæmpende foranstaltninger (bump).  

Bestyrelsen besluttede, at de indkøbte bump der er lidt højere end de nuværende 
monterede bump udskiftes snarest. De nuværende bump afmonteres, og flyttes længere 
ned i syd- og nordgaden og monteres der, hvor gaderne er smallest. 
  
5. Sag om hæk i Parken ud for nr. 43, herunder placering.  

Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen, at nuværende hæk kan udskiftes med 
tilsvarende hækplanter, som svarer til Parkens øvrige hæk. Placeringen skal være den 
samme som nu. Alternativt kan nuværende hæk fjernes – og der plantes ikke nogen ny 
beplantning. 

Uanset hvad beboeren måtte ønske vil arbejdet blive udført af Strandlunds personale. 

6. Drøftelse om fastsættelse af dato for 40 års jubilæum i 2020 og afsættelse af 
ressourcer til arrangement i den forbindelse. 

Datoen for afholdelse af jubilæum i 2020 fastsættes til fredag den 12. juni 2020. Der 
ønskes nedsat et festudvalg bestående af 3 medlemmer, hvor både kollektivboligerne og 
ejerboligerne er repræsenteret. Dette festudvalgs opgave vil være at fremkomme med 
forslag til bestyrelsen om aktiviteter og underholdning mv., til fastlæggelse af et endeligt 
program. Villabyerne skal til den tid orienteres og inviteres. Der afsættes 125.000,- kr. til 
afholdelse af jubilæet. 

7. Fastsættelse af nyt møde. 

Der aftaltes nyt møde den 12. september 2019 kl. 16.30. 

8. Eventuelt. 

Diverse spørgsmål blev drøftet og besvaret. 
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Med venlig hilsen 
 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 


