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Til: 
Søren Schock Petersen (SSP), formand 
Rita Rahbek Russel (RRR) 
Kirsten Hansen-Nord (KHN) 
John Torp Andersen, (JA) 
Per Transø, (PT)næstformand 
Eric Tingleff(ET) 
 
Info:  
Helene Rasmussen, (HR) socialdirektør i Gentofte Kommune 
Marianne Lyø Facius (MLF)  
Beierholm Louise Corneliussen  
Maria Buddig Bylinska (MABY) 
Nikolaj Ventrup(NVT) 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
 
Charlottenlund, den 28.maj 2021. 
 
Mødet blev afviklet via Teams. Formanden deltog digitalt. 
 
Referat af Fællescenterbestyrelsesmøde nr. F2-2021. 
Hermed udsendes referat af Fællescenterbestyrelsesmøde afholdt torsdag den 27. maj 
2021 kl. 16.00 i Strandlunds Dagligstue. 
 
Dagsorden  
 

1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Godkendelse af referat nr. F1-2021.(medsendt). 

3. Orientering fra formand og forretningsfører. 

4. Drøftelse af projekt ”Sansehave” og køkken-skærehave som knopskydning til Saks- og 

Hammer på 2 arealer i parken. Ejeren af nr. 41 indkaldes til mødet, og vil uddybe 

forslaget samt besvare spørgsmål om projektet. Materiale medsendt. 

5. Efter henstilling fra Politiet er ”bumpene” blevet fjernet i både nord- og syd gade. 

Punktet medtages med henblik på genetablering af ”bump” monteret efter 

Trafikministeriets forskrifter til efterfølgende samtykke fra Politiet. 

6. Etablering af cykelskur, genoptagelse af punktet med henblik på placering og løsning.  

7. Fastsættelse af næste møde. 

8. Eventuelt. 
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1. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat nr. F1-2021.  
Referatet blev godkendt. 
 
3. Orientering fra formand og forretningsfører.  
Søren uddybede et punkt fra beboerinformation for maj måned 2021. I forrige nummer af 
Beboerinformation blev det oplyst, at en af Strandlunds beboere har meldt Strandlund til 
Politiet vedrørende ”ulovlige bump”. Det var således Politiet præsenterede sagen, da de 
henvendte sig til administrationen. Efterfølgende har Politiet oplyst, at beboeren ikke har 
anmeldt Strandlund direkte til Politiet, men sendte sin anmeldelse til Gentofte kommune 
der sendte den videre til Politiet som er rette myndighed i den slags sager. 
Eric oplyste, at affaldssorterings ordningen fra Gentofte kommune er udsat nogle 
måneder. Der vendes tilbage, når forslag til en ordning er klar til behandling. 
Eric oplyste, at administrationen er i gang med undersøgelser af mulighederne for 
etablering af lade stationer på Strandlund.  Firmaet ”Clever” har fremsendt et materiale 
som der bliver set nærmere på. Bestyrelsen mener at etableringen skal afvente Gentofte 
kommunes stillingtagen til parkeringsforholdene ved Strandvejen. Der arbejdes i den 
mellemliggende tid videre med forslaget. 
Eric nævnte, at husleje- og fællesudgifts- restancer er forøget betydeligt efter indførelse af 
afregning af forbrugsafgifter, el, vand og varme. Det har givet en større arbejdsbyrde i 
administrationen. Derfor ønskes indført et ”Takstblad” der giver overblik over, gebyrer som 
f.eks. rykning for husleje eller fællesudgifter vil koste. Forslag til ”Takstblad” udarbejdes til 
næste behandling på næste møde i Fællescentrets bestyrelse. 
Eric gav udtryk for et ønske om at holde kontoret lukket for fremmøde (ikke telefoner) 1 
dag om ugen for at få mere tid til i fred og ro at foretage sagsbehandling på kontoret. 
Det blev aftalt, at det iværksættes efter sommerferien og Eric orienterer beboerne gennem 
Beboerinformation. 
 
4. Drøftelse af projekt ”Sansehave” og køkken-skærehave som knopskydning til 
Saks- og Hammer på 2 arealer i parken. Ejeren af nr. 41 indkaldes til mødet, og vil 
uddybe forslaget samt besvare spørgsmål om projektet. Materiale medsendt. 
Lisbeth Frey fra nr. 41 har meldt afbud til mødet, idet hun ikke kunne få fri fra sit arbejde.  
Hun ønsker at deltage på et senere tidspunkt. 
Bestyrelsen besluttede at udsætte sagen til næste møde i Fællescentrets bestyrelse, hvor 
Lisbeth igen indkaldes. 
 
5. Efter henstilling fra Politiet er ”bumpene” blevet fjernet i både nord- og syd gade. 
Punktet medtages med henblik på genetablering af ”bump” monteret efter 
Trafikministeriets forskrifter til efterfølgende samtykke fra Politiet. 
 Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen at genetablere ”bumpene” i vejens fulde 
bredde og de samme steder som tidligere ”bump” var placeret. Der indkøbes nye ”bump” 
med reflex der er typegodkendt, og der udarbejdes en skitse over placeringen. Når Politiet 
har givet sit samtykke igangsættes arbejderne. 
. 
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6. Etablering af cykelskur, genoptagelse af punktet med henblik på placering og 
løsning.  
Bestyrelsen drøftede muligheder, uden det dog gav en løsning. Det blev herefter besluttet, 
at administrationen og bestyrelsesrepræsentanter genoptager sagen over for ejeren i nr. 
87, idet gavlen på denne bolig findes som den bedste løsning.  
 
7.  Fastsættelse af næste møde.  
 
Nyt møde blev aftalt til mandag den 20. september 2021 kl. 16.00 i Strandlunds 
Dagligstue. 
 
8. Eventuelt. 
 
Der savnes en el-kontakt ved bagindgangen til køkkenet. 
Opfølgning på omlægning på LED lys på Strandlund 
Modernisering af møblerne i Foyeren. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 


