
EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN STRANDLUND 
Sekretariat og administration - Strandlund 102 – 2920 Charlottenlund 

Tlf. 39 62 1130  

Til: 
Per Transø (PT) 
Ulrik Helweg - Larsen (UHL) 
Arnfred Jørgensen (AVJ) 
Peter Knop (PK) 
John Torp Andersen (JTA)  
Søren Stenz (SS) 
Lotte Thim (LT) 
 

Info: 
Birgitte Dember(BD) 
Claus Walther, (CW),  
Elisabet Sinding 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
Charlottenlund, den 2. marts 2016. 
 

Referat af Ejer-bestyrelsesmøde nr. E1-2016. 
Hermed udsendes referat af ejerlejligheds foreningens bestyrelsesmøde afholdt onsdag 
den 2. marts 2016 kl. 10.00 i Dagligstuen på Strandlund.  
 

Dagsorden: 

1.       Godkendelse af referat E4-2015. 
2.       Regnskab for 2015. 
3.       Budget for 2016 – 2018. 
4.       Generalforsamling. 

5.       Valg til bestyrelse 

6.       Skiltning 
7.       Kælder under gæstetoilet. 
8.       Parkering. 

9.       Næste møde. 

10.     Eventuelt. 
 
1. Godkendelse af mødereferat E4-2015. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Regnskab for 2015. 
ET gennemgik regnskabet for 2015 med tilhørende revisionsprotokol og ledelseserklæring. 
Der er tale om et regnskab der udviser et overskud på 33. t. kr. Endvidere er der overført 
300 t. kr. til 2016 til udvendig vedligeholdelse, som hovedsaligt skyldes forsinkelse af 
tagrendeprojektet. Disse penge vil kunne anvendes i 2016 til de forsinkede arbejder. 
Konkrete spørgsmål blev besvaret. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsens medlemmer. 
 
3. Budget 2016 – 2018. 
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Budget 2016 med overslags år 2017 og 2018 blev gennemgået og drøftet. Der er tale om 
et budget, der er blevet pris- fremskrevet uden nye tiltag. Budgettet medtages til 
behandling på generalforsamlingen. 
 
4. Generalforsamling 
Der afholdes generalforsamling den 28. april kl. 16.30. Generalforsamlingen finder sted i 
Dagligstuen, med efterfølgende spisning i Restauranten. 
  
5. Valg til bestyrelsen 
John Torp Andersen, Peter Knop og Lotte Thim er på valg. John Torp Andersen og Peter 
Knop ønsker genvalg. Lotte Thim ønsker at træde ud af bestyrelsen, men til gengæld 
stiller hendes mand Jesper Thomsen gerne op til bestyrelsesvalget. 
 
6. Skiltning 
Processen er i fuld gang. Skitsen sendes til Dansk Handicap Forbund til godkendelse og 
efterfølgende godkendelse i Gentofte kommune. Udgifterne der anslås til 15.000,- kr. + 
moms foreslås fordelt med 1/3 – del til hver. Skiltet bestilles hurtigst muligt. 
 
7. Kælder under gæstetoilet. 
Det skal undersøges hvorvidt gæstetoiletterne i karreen mod Strandvejen (den John er 
bosiddende i) har problemer med fundament under gæstetoilet. CW og Anja vil undersøge 
og vende tilbage. Udgifterne til understøttelse af et sådan gæstetoilet vil andrage ca. 
10.000,- kr. Der var dog enighed om, at en given udgift vil skulle afholdes af pågældende 
ejer selv, og dermed ikke ejerforeningen.  
 
8. Parkering 
Der sigtes på at få samlet et billedmateriale som dokumentation for den ulovlige parkering 
der finder sted på Strandlund, og som kan bruges som dokumentation for behovet for, at vi 
indgår en aftale med Q – Park om tilsyn med parkeringen på stedet. Materialet skal bruges 
til et møde med Gentofte kommune. Der forventes mulighed for mødeafholdelse efter 
mødet i Fællescentrets bestyrelse i april måned. 
 
9. Næste møde 
Næste møde fastsættes efter afholdt generalforsamling. 
 
10. Eventuelt 
ET orienterede om status på indgåelse af aftale med Martin Ventrup om køkkenkontrakt. 
PT udleverede ønske fra Grethe Kamper om afholdelse af et arrangement for ejerne 
alene. Forslaget blev drøftet, og det besluttedes, at arbejde videre med et arrangement 
der består i vinsmagning, med lidt at spise og smag på en række gode vine. Udgifter hertil 
kunne afholdes af ejerforeningen, samt måske en lille betaling fra deltagerne. 
Kollektivboligerne har besluttet at udskifte låsesystem i alle boliger, da nuværende system 
er forældet. Bestyrelsen drøftede tilsvarende udskiftning af låsesystem i alle ejerboliger. 
Tages op som punkt på et senere tidspunkt. 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 
Forretningsfører 
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