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Til: 
Per Transø (PT) 
Ulrik Helweg - Larsen (UHL) 
Conni Rudebeck (CR) 
John Torp Andersen (JTA)  
Jesper Thomsen (JT) 
Søren Stenz (SS) 
Leif Lysgaard-Madsen (LLM) 
 

Info: 
Birgitte Dember(BD) 
Kenneth Madsen, (KSA),  
Elisabet Sinding 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
Charlottenlund, den 19. maj 2017. 
 

 
Referat af Ejer-bestyrelsesmøde nr. E2-2017. 
Hermed udsendes referat af ejerlejligheds foreningens bestyrelsesmøde afholdt onsdag 
den 17. maj 2017 kl. 15.00 i Administrationens kontor på Strandlund.  
 
Alle var fremmødt, dog ikke Søren Stenz der havde meldt afbud.  
 

Dagsorden: 
 

1.       Godkendelse af referat E1-2017. 
2.       Konstituering af bestyrelsen.  

3.       Konstituering af medlemmer til Fællescentrets bestyrelse.  

4.        Evaluering af Generalforsamlingen. 
5.        Nyt fra formanden og forretningsføreren.  
6.        Status på vedligehold. 
7.        Næste møde. 
8.        Eventuelt. 

 
 
1. Godkendelse af mødereferat E1-2017. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen. 
Per nævnte, at han først er på valg næste år, og derfor fortsætter som formand for 
bestyrelsen. Det var der enighed om. Per foreslog med baggrund i det hidtidige arbejde i 
bestyrelsen, at John bliver valgt til næstformand. Det var der ligeledes enighed om.  
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3. Konstituering af medlemmer til Fællescentrets bestyrelse. 
Per indstillede at det gode samarbejde mellem ham og John skulle fortsætte, og pegede 
derfor på, at John fortsætter sammen med Per i Fællescentrets bestyrelse. Det var der 
enighed om. Conni Rudebeck spurgte til Fællescentrets arbejde, sammensætning af 
bestyrelsen, og om hvordan ”arbejdet foregår”. Per og Eric orienterede herom, og oplyste 
samtidig, at Birgitte Dember er formand for Fællescentrets bestyrelse, og er udpeget af 
Gentofte kommune. Endelig blev det da også nævnt, at Helene Rasmussen, 
socialdirektøren i Gentofte kommune er observatør i Fællescentrets bestyrelse, men aldrig 
har deltaget i møderne indtil videre.   
 
4.  Evaluering af Generalforsamlingen. 
Der blev udtrykt en generel tilfredshed med afviklingen af Generalforsamlingen. Der blev 
drøftet, hvorledes vi fremover kan få forslag og ideer fremsendt til bestyrelsesmedlemmer 
inden Generalforsamlingen, således at de kan blive sat på dagsordenen, og så der inden 
mødet kan ske forberedelse af svarene på spørgsmålene. De spørgsmål der blev stillet på 
Generalforsamlingen blev dog godt belyst, og besvaret. 
 
5. Nyt fra formanden og forretningsføreren. 
Eric orienterede om et meget stort vandforbrug i Fællescentret. Hele Strandlund har 1 
vandmåler, så det er derfor vanskeligt at forklare dette store forbrug. Der er i 2016 sket en 
prisstigning på vand og vandafledningsafgift, og samtidig har Strandlund brugt ca. 4.5 t m3 
mere vand end forbruget i 2015. Det har medført en ekstraregning på ca. 300 t. kr. 
Administrationen er i dialog med Nordvand for sammen med dem at finde årsagen/ 
forklaringen på dette store vandforbrug. Der tænkes på om vandmåleren der blev skiftet af 
Nordvand i 2015 har målt for lidt? Eller om den nuværende måler for meget? Der er ikke 
umiddelbart nogle forhold der har ændret sig på Strandlunds daglige forbrug, så derfor 
virker det mærkeligt. Arbejdet med at opklare problemet fortsætter. 
 
6. Status på vedligehold. 
Udskiftningen af tagrender og tagtrug ved nummer 123 til 131 er færdigudført. Ligeledes er 
tilsvarende arbejder udført ved nummer 53 – 59. Der er i alt brugt ca. 650. t kr. Budgettet 
udgør 715 t. kr. + 50 t. kr. til selvrisiko på forsikringsskader. Der er i øjeblikket et 
udestående på 317 t. kr. i forsikringsskader hos Codan forsikring. Der er rykket for 
sagerne, så vi kan få dem afsluttet, og erstatningerne i hus. 
 
7. Næste møde. 
Der blev aftalt møde den 23. august 2017 kl. 15.00 i Fællescentrets Dagligstue. 
 
8. Eventuelt. 
Der var lidt løst og fast om fremtidigt arbejde. 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 
Forretningsfører 
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