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Referat af Ejer-bestyrelsesmøde nr. E2-2018. 
Hermed udsendes referat af ejerlejligheds foreningens bestyrelsesmøde afholdt onsdag 
den 23. maj 2018 kl. 15.00 i Dagligstuen på Strandlund.  
 
Der var afbud fra Leif Lysgaard-Madsen. Alle øvrige var fremmødt og deltog i hele mødet. 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat E1-2018. 
2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Konstituering af medlemmer til Fællescentrets bestyrelse 
4. Evaluering af Generalforsamlingen 
5. Nyt fra formanden og forretningsføreren 
6. Vedligehold. 
7. Næste møde. 
8.        Eventuelt. 
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1. Godkendelse af mødereferat E1-2018. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen vedtog at Per Transø fortsætter som formand, og John Torp Andersen 
fortsætter som næstformand. 
 
3. Konstituering af medlemmer til Fællescentrets bestyrelse. 
Bestyrelsen vedtog at Per Transø og John Torp Andersen fortsætter som 
Ejerlejlighedsforeningens repræsentanter i Fællescentrets bestyrelse. 
 
4.  Evaluering af Generalforsamlingen. 
Der var enighed om at Generalforsamlingen forløb godt. Der blev stillet mange gode 
spørgsmål og der var en god dialog om de forskellige emner der blev behandlet. Der var 
enighed om, at gode erfaringer vil blive husket, og blive medtaget til kommende 
Generalforsamlinger. 
 
5. Nyt fra formanden og forretningsføreren. 
PT orienterede om en samtale han har haft med ejeren af nr. 105 vedrørende hundehold. 
Hunden føres ikke i snor som det kræves, og der bliver ej heller ryddet op efter hunden når 
den har besørget. Hunden strejfer rundt på området, og senest konstaterede en af 
Strandlunds ansatte, at hunden var i Fællescentret. Dette er helt uacceptabelt. PT gjorde 
overfor ejeren opmærksom på, at hunden i gentagelsestilfælde vil blive indfanget og 
overbragt til Politiet. Bestyrelsen håber at ejeren tager henvendelsen alvorligt, og fremover 
følger gældende regler for hundehold på Strandlund. 
 
PT nævnte herefter at han har fået en henvendelse fra ejeren i nr. 7 om at øge terrassens 
størrelse ud mod parken. Bestyrelsen drøftede ejerens ønske, men fastholder den allerede 
trufne beslutning om terrasser mod parken, hvilket indebærer afslag på ansøgningen. 
  
6. Vedligehold. 
ET oplyste, at altanen hos nr. 109 skal repareres med epoxybelægning, og et modtaget 
tilbud på dette arbejde udgør 48.000,- kr. – og i tilfælde af at der samtidig skal etableres 
fald vil det koste yderligere 28.000,- kr. Hertil kommer udgifter til Bjarne Bigoms arbejde – 
anslået ca. 15.000,- kr. Dette sammenholdt med de besluttede udgifter til nye tagrender/ 
trug på nr. 97 – 107 og nr. 109 – 119 betyder, at det afsatte vedligeholdelsesbudget i 2018 
er ved at være opbrugt. Der indhentes alternative tilbud. 
Der er indhentet tilbud på reparation af murkroner. Tilbuddet lyder på 6.337,50 kr. 
Bestyrelsen var enige om at tilbuddet er godt, og vil blive benyttet såfremt der viser sig at 
være økonomi til at tage fat på et par stykker af de mest påkrævede i år. 
JTA gjorde opmærksom på, at der burde være sat penge af til malerarbejde i 2018 (10 års 
budgettet). Det vil blive indarbejdet i kommende budget. 
CR orienterede om rotteplage i skurene ved nr. 53 -55. Isolering skal udskiftes og damp 
spærre reetableres. Bjarne Bigom er på sagen. 
ET orienterede om tilbud på afrensning af alger. Det besluttedes, at de ”blå mænd” 
algebehandler betonkanten på boligerne i Nordgaden. 
PT foreslog, at hver enkelt medlem af bestyrelsen kunne have et interesseområde man 
kunne følge med i og medvirke til en bedre vedligeholdelsesstandard på Strandlund. 
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Der var enighed om at prøve en sådan ordning.  
Opgaverne blev fordelt således: 
JTA tager sig bestyrelsesmæssigt af murer og maler opgaver 
UHL og JT tager sig bestyrelsesmæssigt af beton – rensning mv. 
PT tager sig bestyrelsesmæssigt af beplantning og træer og lignende 
CR tager sig bestyrelsesmæssigt af arbejdsweekender hvor der ryddes op på 
fællesarealerne i samarbejde med kollektivboligernes beboere. 

 
7. Næste møde 
Næste møde blev aftalt til torsdag den 6. september 2018 kl. 15.00 i Dagligstuen.  
 
8. Eventuelt. 
Intet. 

 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 
Forretningsfører 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


