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Til: 
Birgitte Dember, (BD), formand 
Bente Frimodt-Møller (BFM) 
Elisabet Sinding, (ES) næstformand 
Torben Søbirk, (TS) 
Kirsten Hansen-Nord, (KHN) 
Eric Tingleff (ET) forretningsfører 
Kenneth Madsen (KSA) driftsleder 
 
Info: 
Helene Rasmussen (HR), Direktør i Social- og sundhed i Gentofte Kommune, 
Per Transø, (PT), formand for Ejerlejlighedsforeningen 
Beierholm, Lise Foss Nielsen 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
Charlottenlund, den 24. marts 2017. 
 
Referat af møde i Kollektivboligernes bestyrelse nr. K1-2017 
Hermed udsendes referat af bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 23. marts 2017 kl. 
16.30 i Strandlunds Dagligstue.  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat K3-2016. 

3. Orientering fra formand og forretningsfører. 

4. Godkendelse af regnskab 2016. Regnskab medsendt med bemærkninger, øvrigt 
materiale revisionsberetning mv. gennemgås og udleveres på mødet. 

5. Fastsættelse af nyt møde.  

6. Eventuelt. 

 

Elisabet (ES) havde meldt afbud til mødet, så deltog derfor ikke. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat K3-2016. 
Referatet blev godkendt.   

 

3. Orientering fra formand og forretningsfører. 

BD henledte opmærksomheden på den igangværende indførsel af parkeringsordning med 
Q – Park, og forhørte sig til status på den opgave. KHN orienterede om mødet med 
beboerne der forløb godt, og hvor langt den overvejende del af beboerne gav udtryk for at 
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det bliver godt med parkeringstilsyn, så parkeringsreglerne som i øvrigt er de samme som 
de altid har været, bliver overholdt – for hvis ikke vil det koste en afgift. 

ET supplerede med at administrationen er i fuld gang med udlevering af 
parkeringstilladelser og gæstekort, og gav bestyrelsen en kort gennemgang af reglerne for 
parkering på Strandlund, når ordningen træder i kraft den 1. april 2017.  

 

4. Godkendelse af regnskab 2016. Regnskab medsendt med bemærkninger, øvrigt 
materiale revisionsberetning mv. gennemgås og udleveres på mødet.  

ET udleverede regnskab 2016 og revisionsberetning til bestyrelsesmedlemmerne. Herefter 
blev regnskabet gennemgået konto for konto. Der var enkelte spørgsmål, som blev 
løbende afklaret i mødet. Regnskabet udviser et overskud på 10 t. kr. mod budgetlagt 6 t. 
kr. Der blev udtrykt tilfredshed med regnskabet, der herefter blev godkendt. 

5.  Fastsættelse af nyt møde.  

Der aftaltes nyt møde den 11. september 2017 kl. 16.30 i Strandlunds Dagligstue. 

7. Eventuelt. 

BFM forespurgte til mulighederne for at isolere boligerne, for at opnå besparelse på varme 

og elforbruget. ET gav udtryk for, at det vil administrationen undersøge og redegøre for til 

næste møde.  

 

På formandens vegne 

 

Eric Tingleff 

Forretningsfører 


