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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 27. september 2017. 
 
Referat af møde i Kollektivboligernes bestyrelse nr. K2-2017 
Hermed udsendes referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 26. september 2017 kl. 
16.30 i Strandlunds Dagligstue.  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat K1-2017. 

3. Orientering fra formand og forretningsfører. 

4. Godkendelse af budget 2018 samt 10- års vedligeholdelsesplan. Medsendt. 

5. Handicapparkering i de indre gader. 

6. Interne flytninger på Strandlund. 

7. Kollektivboligernes energiklasse – redegørelse for sagen på mødet. 

8. Regler for boligernes egne vedligeholdelseskonti. 

9. Udvendige vandhaner – tilladt? 

10. Elektriske terrassevarmere – er det tilladt. 

11. Fastsættelse af nyt møde.  

12. Eventuelt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat K1-2017. 
Referatet blev godkendt.   
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3. Orientering fra formand og forretningsfører. 

ET orienterede om problemer med kloak-stikledningen ved Vennerslund, der blev ødelagt 
ved skybruddet for ca. 1 måned siden. Nordvand har påtaget sig ansvaret for brønden, der 
er blevet udbedret uden omkostninger for Strandlund. Fremover forventer Nordvand, at 
hvis kloakken giver problemer, vil de vise sig i en aflastningskloak, der er placeret på den 
anden side af pumpestationen, og dermed ikke berøre Strandlund. 

4. Godkendelse af budget 2018, samt 10- års vedligeholdelsesplan. Medsendt.  

ET udleverede og gennemgik budget 2018 – 2020. Der er tale om et budget der betyder 
uændret husleje i 2018. Budgettet balancerer med et overskud på 6 t. kr. Bidraget til 
Fællescentret stiger med 210 t. kr. i forhold til 2017, hvilket skyldes stigende vandpriser fra 
2016 hvor prisen var 43,80 kr.pr. m3, i 2017 er prisen 56,65 kr. pr. m3 og i 2018 bliver 
prisen sat op til 61,90 kr. pr. m3. Det medfører med Strandlunds forbrug en merudgift i 
2018 på ca. 400 t. kr. Af disse skal Kollektivboligerne betale ca. de 200 t. kr. 10- års 
vedligeholdelsesplanen forsætter med renovering af tagtrug og tagrender, ligesom der er 
taget højde for delvis finansiering af elevator udskiftning. Der vil være mulighed for ny 
låneoptagelse indenfor nuværende husleje i 2019. 

Budgettet incl.10- års vedligeholdelsesplanen blev godkendt. 

5.  Handicapparkering i de indre gader.  

Bestyrelsen har modtaget et brev fra en beboer i Kollektivboligerne der stiller 
spørgsmålstegn ved om alle biler der har fået tildelt plads i de indre gader opfylder kravet 
til handicapskilt. Administrationen har gennemgået samtlige parkeringssager, og har 
fundet, at alle opfylder kravene til handicapskilt udstedt af myndighederne. (Der kræves 
kopi af skiltet til pågældende beboers sag i administrationen.) Dette meddeles beboeren.  

6.  Interne flytninger på Strandlund. 

Bestyrelsen drøftede visitationen af boliger på Strandlund. Gentofte Kommune har 
visitationsretten 100%. Kommunen har anvisningsretten både ved ny-indflytninger og 
intern flytning/ bytte. Kommune samarbejder med Strandlund i forhold til praktiske og 
administrative forhold. Forretningsføreren har ikke – og ønsker ikke at have noget med 
anvisningen at gøre, men ønsker at være uvildig i forhold til tildeling af boligerne. 

Boligvisitationen foretager en individuel og faglig vurdering af hvem på ventelisten der har 
det største og mest aktuelle behov. Først i situationer, hvor en eller flere ansøgere 
vurderes at have lige store aktuelle behov, bliver boligen tildelt den borger, der har ventet 
længst. 

7.  Kollektivboligernes energiklasse – redegørelse for sagen på mødet. 

ET udleverede et notat om mulighederne for at forbedre isoleringen af Kollektivboligerne.  

Der er pt. 100 mm. Rockwool i alle vægge i boligerne, herunder gavlvæggene. Der er 150 
mm Rockwool i boligernes tage. Muligheder for at øge disse er desværre ikke muligt, uden 
det vil meget dyrt, da det vil kræve ombygning af vinduer og døre i boligerne. 
Mulighederne for at etablere stanniol bag radiatorerne i lejlighederne undersøges, ligesom 
administrationen vil være opmærksom på mulighederne for at foretage isolering af 
varmerør mv. der fører til boligerne via krybekælder. 
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8.  Regler for boligernes egne vedligeholdelseskonti. 

En kollektivbeboer har skrevet til bestyrelsen om reglerne for brug af boligens 
vedligeholdelseskonto. Bestyrelsen besluttede i møde den 7. december 2015, at 
vedligeholdelseskontoen skal have et indestående på minimum 32 t. kr. for at lejeren må 
bruge det beløb der ligger over de 32 t. kr. til vedligeholdelse. Ifølge lejeloven, er det 
bestemt, at beløb kun kan anvendes til maling, gulvafslibning mv. Pågældende beboer 
ønsker at få en afholdt udgift til udskiftning af terrassedæk på altanen betalt/ delvist betalt 
af disse midler. Lejlighedens opsparede vedligeholdelsesbeløb udgør ca. 23 t. kr.  

Ansøgningen afslås dels med begrundelse i, at beboeren selv har foranlediget 
udskiftningen af terrassedækket uden administrationens viden, og dels fordi lejlighedens 
vedligeholdelseskonto ikke dækker et sådant formål, og endelig fordi der ikke er opsparet 
de nødvendige 32 t. kr.  

Derimod er bestyrelsen enig i, at bestyrelsens beslutning fra 7. december 2015 vil blive 
påført skrivelsen til alle beboere, når de en gang årligt får meddelelse om det opsparede 
beløb på vedligeholdelseskontoen. 

9.  Udvendige vandhaner – tilladt? 

Drøftedes. Bør indarbejdes i husordenen. Tages op i møde mellem 
beboerrepræsentanterne og ET. 

10.  Elektriske terrassevarmere – er det tilladt? 

Drøftedes. Bør indarbejdes i husordenen. Tages op i møde mellem 
beboerrepræsentanterne og ET. 

11.  Fastsættelse af nyt møde. 

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 16.30 i Strandlunds Dagligstue. 

12.  Eventuelt.  

Ingenting. 

 

 

 

På formandens vegne 

 

Eric Tingleff 

Forretningsfører 


