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Til: 
Birgitte Dember (BD), formand 
Elisabet Sinding (ES) 
Kirsten Hansen-Nord (KHN) 
John Torp Andersen, (JA) 
Per Transø, (PT)næstformand 
Eric Tingleff(ET) 
 
Info:  
Helene Rasmussen, (HR) socialdirektør i Gentofte Kommune 
Torben Søbirk  
Beierholm Lise Foss Nielsen  
Maria Buddig Bylinska (MABY) 
Kenneth Madsen (KSA) 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
 
Charlottenlund, den 12.december 2017. 

 
 
Referat af Fællescenterbestyrelsesmøde nr. F3-2017 
Hermed udsendes referat af Fællescenterbestyrelsesmøde afholdt mandag den 11. 
december 2017 kl. 16.30 i Strandlunds Dagligstue. 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat F2-2017. 
3. Orientering fra formand og forretningsfører. 

4. Q-Park. Evaluering af parkeringsordningen, og evt. justering af reglerne. 

5. Indretning af containerpladsen. Forslag uddeles på mødet og gennemgås.   

6. Affaldscontainer – kapacitet, skal der etableres 1-2 mere? 

7. Fastsættelse af næste møde. 

8. Eventuelt. 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat nr. F2-2017. 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Orientering fra formand og forretningsfører. 
BD oplyste at hun stopper i bestyrelsen med årets udgang, da hun i det nye år skal 
varetage nye opgaver i Gentofte Kommune. I stedet er Søren Schock Petersen udpeget 
som formand for Fællescentrets bestyrelse, og formand for Kollektivbestyrelsen på 
Strandlund. BD er samtidig udpeget som stedfortræder for Søren Schock Petersen i begge 
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bestyrelser. BD deltager dog i Nytårskuren den 3. januar 2018 kl. 15.00 til 16.00 i 
Strandlunds restaurant. 
 
ET orienterede om brug af spisebilletter på ”Fredagsåbent-arrangementer” i Strandlunds 
Restaurant. Martin vil ikke acceptere brug af spisebilletter til disse arrangementer.  
 
Køkkenets ventilationsanlæg bliver færdiginstalleret inden jul.  
Udskiftning af el-tavle i regenereringen sættes i gang i næste uge, således at denne 
opgave også bliver løst inden årets udgang. Hermed er alle opgaver der lå i projektet 
”renovering af Fællescentret” løst. 
 
4. Q- Park. Evaluering af parkeringsordningen, og evt. justering af reglerne.  

Der er generelt meget stor tilfredshed med parkeringsordningen på Strandlund, og der er 
fuld enstemmighed om at den skal fortsætte. Der skal dog ske nedennævnte justeringer: 
 

 Skiltene ved Fællescentret på de 4 handicappladser skal dog udskiftes, idet der 
ønskes 2 timers parkering som nu, men som noget nyt, ønskes 4 timers parkering i 
tidsrummet 17.00 – 24.00. 

 Alle nuværende pladser gås igennem, idet det forsøges at få skabt flere pladser ved 
at ”rykke dem lidt tættere sammen”. 

 Nogle steder forsøges med hvide eller røde markeringssten for at præcisere 
pladsens beliggenhed. 

 Der arbejdes videre med at omdanne området ud mod Strandvejen ved gavlen ved 
Strandlund 2 til parkeringspladser (formentlig 5-6 stk.).  
 

5. Indretning af containerpladsen. Forslag uddeles på mødet og gennemgås.  

Der blev omdelt en skitse med tilhørende prisoverslag på udformning og ændring af 
containerpladsen. KSA gennemgik denne skitse. PT og JA foreslog, at arealet mellem 
mandskabsbygningen og nuværende containerplads bliver ryddet og inddraget i den nye 
containerplads. Der er dog en transformator – der skal tages hensyn til, så den er til at 
komme til – i tilfælde af reparation mv. Der kan etableres låger ud for dette område, til 
afhentning af containere, hvilket er mere hensigtsmæssigt for vognmændene der 
nemmere kan bakke ind og ud derfra. Samtidig opnås den fordel, at der kun skal udvides 
mod vandet – svarende til 1 parkeringsplads. Pladsen bliver lukket som nu, og containeren 
der i dag står uden for området, vil fremover blive flyttet ind i containergården. Hegnet 
rundt om pladsen vil blive forhøjet med et materiale der kan tåle vind og vejr, og vil blive så 
højt, at det vil gøre udsigten pænere for de beboere der bor ud til pladsen. 

Indretningen af pladsen vil tage hensyn til Gentofte Kommunes krav til sortering, og 
pladsen til de deraf følgende beholdere der skal opsamle affaldet f.eks. elektronik, plast 
mv. 

 

6. Affaldscontainere – kapacitet, skal der etableres 1-2 mere? 

PT orienterede om, at Ejerlejlighedsforeningen har besluttet, at de ejere der har 
selvstændig affaldsbeholder anbefales at aflevere disse og aflevere affaldet til de store 
affaldsbeholdere der forefindes i ”affaldsgårdene” rundt omkring på Strandlund. De er 
stadig ønsker at beholde deres affaldsstativ skal fra 2018 selv betale for tømning af disse. 
8 ejere har afmeldt deres affaldsstativ.  
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Der er kapacitet i de store affaldsbeholdere på Strandlund, dog er der god plads i 
beholderne ved vandet, og mindre plads i beholderne ved Strandvejen. Derfor overvejes 
det at flytte en spand fra Nordgaden og 1 fra Sydgaden op til området ved Strandvejen.  

Der er ikke umiddelbart besluttet hvor disse skal placeres, så derfor blev det i første 
omgang besluttet at se tiden an, og så tage sagen op igen, når og hvis problemet viser sig. 

  

7.  Fastsættelse af næste møde. 

Næste møde blev aftalt til den 15. marts 2018 kl. 16.30 i Dagligstuen. 

10. Eventuelt. 

JTA ønsker fortsat yderligere 1 tilbud indhentet på etablering af udhæng ved 
petanquebanerne (på gavlen) til opbevaring af havemøblerne der benyttes når der spilles 
petanque. ET beklagede at det ikke er indhentet og gav tilsagn om at indhente tilbud og 
medtage på kommende møde. 

BD orienterede om en mail hun havde modtaget under mødet fra Gentofte Kommune 
vedrørende parkeringsordningen på Strandlund. Det besluttedes, at ET ser på mailen og 
videresender den til bestyrelsens medlemmer. Herefter tages den op på et kommende 
møde. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 


