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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 
Claus Walther (CW) 
 
Info: 
Thomas Bille (TB), Direktør i Social- og sundhedsforvaltningen i Gentofte Kommune, 
Per Transø, (PT), formand for Ejerlejlighedsforeningen 
RSM plus Lise Foss Nielsen 
Eric Tingleff (ET) 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
 
 
Referat af møde i Kollektivboligernes bestyrelse nr. K3-2015 
Hermed udsendes referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 7. december 2015 kl. 
16.30 i Strandlunds Dagligstue.  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat K2-2015. 

2. Orientering fra formand og forretningsfører 

3. Godkendelse af låneoptagelse til ekstraordinære udgifter i Strandlunds Fællescenter 
jfr. notat udarbejdet af administrationen. Tidligere udsendt og drøftet. 

4. Regnskab. Hvor meget er brugt i indeværende år på indvendig vedligeholdelse? Hvor 
meget er der tilbage på kontoen i år. Er der, i forbindelse med vinduesprojektet, afsat 
penge til maling af vindueskarme og – rammer? Eller tages beløbene fra den enkelte 
beboers konto til indvendig vedligeholdelse? 

5. Indvendig vedligeholdelse 

 Udgifterne til hvidmaling af karme og vinduerne ”indendørs” skal kunne tages fra 
vedligeholdelseskontoen. Ligesom maling af døre og skabsdørene kan. 

 Hvem kan male? Kan vi bruge vores egen maler (momsregistreret maler) når 
Heidi ikke har mulighed for at male? 

6. Udvendige ”åbnere” på alle havedøre. 

7. Toiletter og bruseforhæng 

 Andet skyl (gigtfingre kan ikke bruge de nuværende) 

 De nye er vanskelige at rengøre (reklamation)? 

 Andet bruseforhæng, der lettere kan trækkes frem/ tilbage. 
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8. Medbestemmende ved indkøb af nyt inventar og hårde hvidevarer for at sikre 
tilgængelighed. 

9. Reparation af toiletter, vandhaner, hårde hvidevarer mm? 

10. Fortsættelse af den generelle drøftelse af istandsættelse af lejlighederne ved 
fraflytning. Vi har fået mange henvendelser fra beboere. Dette gør, at vi ønsker en 
tydelig afklaring af: 

 De ting der var i lejligheden, da beboerne overtog den i god tro: markiser, 
køkkener mv? 

 De ting beboerne selv har fået lavet med accept af tidligere forretningsførere? 

 

11. Fastsættelse af ny mødedato. 

12. Eventuelt. 

 

1. Godkendelse af referat K2-2015 
Referatet blev godkendt med Bente Frimodt-Møllers bemærkning til referatets punkt 3, om 
at ”Ved stigende rente betaler Staten for merudgiften, og ved faldende rente tilfalder 
rentefordelen Staten. Strandlund betaler hverken mere eller mindre dersom renten falder”.   

 

2. Orientering fra formand og forretningsfører. 

BD takkede for julearrangementet i fredags på Strandlund. Opfølgning på Q – Park vil ske 
i næste møde i Fællescentret den 15. december 2015.  
ET anmodede bestyrelsen om at give tilsagn til igangsætning af projektet om udskiftning af 
låsesystemet i alle Kollektivboliger på Strandlund. Der er afsat penge i 2016 budgettet, 
men for at sikre beboerne bedst muligt, bør nøglesystemet udskiftes så hurtigt som muligt. 
Bestyrelsen var enig heri. Udskiftningen indebærer udover udskiftning af låse i 
hoveddørene tillige udskiftning af låse i postkasser og kælderrum. 
 
 

3. Godkendelse af låneoptagelse til ekstraordinære udgifter i Strandlunds 
Fællescenter jfr. notat udarbejdet af administrationen. Tidligere udsendt og drøftet. 

ET oplyste, at Danske Bank har sendt lånetilbud til Strandlunds Kollektivboliger 
(kassekredit) der er den billigste løsning – da den er omkostningsfri hvad angår stiftelse. 

Dette lånetilbud er sendt til Gentofte Kommune til godkendelse, tillige med det af 
bestyrelsen godkendte notat og redegørelse, der beskriver opgaverne der skal udføres i 
Fællescentret (der udgør i alt 2.142.991,- kr.), og hvoraf Ejerforeningens medlemmer skal 
betale ca. 1/3-del af udgiften. 

Ejerforeningen har godkendt projektet, så nu afventes Gentofte Kommunes godkendelse 
af låneoptagelsen. 
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4. Regnskab. Hvor meget er brugt i indeværende år på indvendig vedligeholdelse? 
Hvor meget er der tilbage på kontoen i år. Er der, i forbindelse med 
vinduesprojektet, afsat penge til maling af vindueskarme og – rammer? Eller tages 
beløbene fra den enkelte beboers konto til indvendig vedligeholdelse? 

ET uddelte notat om vedligeholdelsesmidlernes anvendelse i 2015, og gennemgik dette. 

Vedligeholdelsen blev drøftet, og bestyrelsen besluttede, at for at kunne benytte 
lejlighedens egen vedligeholdelseskonto (konto 82020) til betaling af malerudgifter eller 
gulvslibning, skal der som minimum stå kr. 26.000,- på en to-værelses lejlighed, eller kr. 
32.000,- på en tre-værelses lejlighed. Det betyder, at beboeren kan benytte den del af 
beløbet der ligger ud over disse beløbsgrænser til maler- eller gulvudgifter. Og dette skal i 
alle tilfælde godkendes af administrationens kontor.  

 

5.  Indvendig vedligeholdelse 

 Udgifterne til hvidmaling af karme og vinduerne ”indendørs” skal kunne 
tages fra vedligeholdelseskontoen. Ligesom maling af døre og 
skabsdørene kan. 

 Hvem kan male? Kan vi bruge vores egen maler (momsregistreret maler) 
når Heidi ikke har mulighed for at male? 

 

Punktet blev drøftet, og bestyrelsen besluttede, at præcisere, at beboeren kan vælge egen 
autoriseret og momsregistreret håndværker – såfremt Strandlunds egen maler ikke har tid 
til at male. Såfremt dette er tilfældet, skal maler godkendes af administrationens kontor, og 
arbejdet skal efterfølgende synes – og godkendes af samme. De i punkt 4. nævnte 
beløbsgrænser er tilsvarende gældende her, såfremt udgifterne skal afholdes af 
lejlighedens indvendige vedligeholdelseskonto (konto 82020).   

 

6. Udvendige ”åbnere” på alle havedøre. 

Der er problemer for beboerne med at åbne altandøren udefra, idet der ikke er et greb at 
tage fat i. Bestyrelsen ønsker derfor en ”knop” monteret på altandøre – hvor beboerne 
måtte ønske det. CW blev anmodet om at undersøge hvad det vil koste, og indkøbe 
”knopper” til montering på disse døre. Det skal sikres, at monteringen ikke sker i strid med 
garantien på dørene. Der skal eventuelt monteres en model der bliver limet på døren.  

 

7. Toiletter og bruseforhæng 

 Andet skyl (gigtfingre kan ikke bruge de nuværende) 

 De nye er vanskelige at rengøre (reklamation)? 

 Andet bruseforhæng, der lettere kan trækkes frem/ tilbage. 

 

Bestyrelsen gav nogle eksempler på beboere, der har store vanskeligheder med at trykke 
på toilettets skyl – grundet gigtplagede fingre. Pågældende beboere kan rette henvendelse 



Den selvejende institution Strandlunds Kollektivboliger 
Emailadresse: erti@gentofte.dk 

4 

 

til administrationens kontor, idet kontoret har en løsning på dette problem, idet der kan 
monteres en anden knaptype, der betyder, at der kan trykkes med hele hånden. 

Administrationen vil prøve at indkøbe nogle stykker af en anden toilettype, for at få testet 
rengøringsvenligheden – da det åbenbart er vanskeligt at rengøre de der indkøbes pt. 

Hvis testen viser en lettere rengøringsvenlighed på anden toilettype, vil disse fremover 
blive valgt – når der indkøbes toiletter. 

Bruseforhæng drøftedes ligeså, og det besluttedes, at beboere der benytter gardinstang til 
bruseforhænget kan få disse smurt med silikone – hvilket afhjælper problemet. Alternativt 
kan store ringe anvendes til bruseforhænget på den nuværende stang, men det betyder, at 
forhænget skal ”deles rundt om hjørnestangen” så forhænget ikke kan trækkes til den ene 
side alene. 

 

8. Medbestemmende ved indkøb af nyt inventar og hårde hvidevarer for at sikre 
tilgængelighed. 

Punktet blev drøftet, og det blev besluttet, at administrationen afholder et særskilt møde 
med beboerrepræsentanterne om ønsker og behov, der kan afstemmes, så indkøb 
fremover sker på en måde, så størst mulig tilfredshed opnås. 

 

9. Reparation af toiletter, vandhaner, hårde hvidevarer mm? 

CW oplyste, at vandhaner, toiletter og hårde hvidevarer altid forsøges repareret såfremt 
det er muligt. Der sker kun udskiftning hvis der ikke er andre muligheder. 

Det blev her præciseret, at lejligheder der ikke har ”standardløsninger” f.eks. i køkken eller 
i badeværelse, må påregne, at reparation eller udskiftning til enhver tid vil blive retableret 
til en ”standardløsning” såfremt det er muligt, og kun i særlige tilfælde blive repareret/ 
udskiftet i sin nuværende form – og her vil egenbetaling fra beboeren eventuelt kunne 
komme på tale.  

 

10. Fortsættelse af den generelle drøftelse af istandsættelse af lejlighederne ved 
fraflytning. Vi har fået mange henvendelser fra beboere. Dette gør, at vi ønsker en 
tydelig afklaring af: 

 De ting der var i lejligheden, da beboerne overtog den i god tro: markiser, 
køkkener mv? 

 De ting beboerne selv har fået lavet med accept af tidligere 
forretningsførere? 

ET oplyste, at beboere ikke vil blive pålagt udgift i forbindelse med f.eks. nedtagning af 
markise eller udskiftning af køkken i forbindelse med fraflytning. Markiser tages ned, for 
ikke at pålægge Strandlund vedligeholdelsesudgift når lejligheden genudlejes. Køkkener 
vil blive vurderet, og det vil blive besluttet hvorvidt køkken skal forblive eller udskiftes til 
”standard køkken” i den konkrete sag. Udgifterne hertil, vil ikke påvirke den fraflyttende 
beboer. 
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11. Fastsættelse af ny mødedato. 

Der aftaltes nyt møde torsdag den 7. april 2016 kl. 16.30 i Dagligstuen. 

 

12. Eventuelt. 

Der var ingen emner under punktet. 

 

På formandens vegne 

 

Eric Tingleff 

Forretningsfører 


