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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) 
Jesper Thomsen (JT) 
 

Info: 
Birgitte Dember(BD) 
Claus Walther, (CW),  
Elisabet Sinding 
 
Fra: 
Eric Tingleff (ET) 
Charlottenlund, den 20. maj 2016. 
 

 
Referat af Ejer-bestyrelsesmøde nr. E3-2016. 
Hermed udsendes referat af ejerlejligheds foreningens bestyrelsesmøde afholdt fredag 
den 20. maj 2016 kl. 10.00 i Dagligstuen på Strandlund.  
 
Der var afbud fra Jesper Thomsen. (JT). 
 

Dagsorden: 
1.       Godkendelse af referat E2-2016. 
2.       Konstituering af bestyrelsen 
3.       Konstituering af medlemmer til Fællescentrets bestyrelse  
4.       Evaluering af generalforsamling 
5.       Økonomi 
6.       Status vedligehold også gulve over krybekælder 
7.       Vinsmagning 
8.       Næste møde 
9.       Eventuelt. 

 
1. Godkendelse af mødereferat E2-2016. 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen 
Per Transø (PT) blev valgt som formand. John Torp Andersen (JTA) blev valgt som 
næstformand. 
Arnfred Jørgensen (AVJ), Peter Knop (PK) og Jesper Thomsen (JT) er valgt som 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
3. Konstituering af medlemmer til Fællescentrets bestyrelse 
Per Transø (PT) og John Torp Andersen (JTA) blev valgt. 
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4. Evaluering af generalforsamling 
Punktet drøftedes. Der var bred enighed om at generalforsamlingen forløb godt. Maden 
der blev serveret i forbindelse hermed var ligeledes rigtig god og velsmagende. 
 
5. Økonomi. 
Eric Tingleff (ET) udleverede og gennemgik budgetopfølgning pr. 30. april 2016. 
Økonomien ser godt ud og giver ikke anledning til yderligere tiltag.  
 
6. Status vedligehold også gulve over krybekælder. 
Claus Walther (CW) oplyste, at der er behov for at udbedre 1 altan nr. 73 samt diverse 
småreparationer på andre altaner steder i bebyggelsen.  
Opretning af murkroner vil fortsætte i takt med udskiftningen af tagtrug og tagrender. 
Arbejdet er netop blevet igangsat ved blokken fra nr. 15 i Sydgaden. Det blev endvidere 
aftalt, at krybekælder mod Strandvejen skal besigtiges af Claus, Anja og John som 
tidligere besluttet.  
 
7. Vinsmagning. 
Som det blev aftalt på generalforsamlingen arbejdes der videre med et arrangement med 
vinsmagning. Per Transø (PT) fremlagde forslag fra vinhandler Peter Lauersen fra Holger-
Frederiksens vine på Ordrupvej der vil arrangere vinsmagning efter model ”Tour de 
France” hvor der smages på 8 franske vine. Martin Ventrup (Strandlunds Restaurant) 
leverer mad der matcher vinene. Prisen for maden betales af deltagerne selv med 125,- kr. 
pr. kuvert, medens selve vinarrangementet betales af Ejerforeningen. Der udarbejdes 
invitation til alle ejerboliger. 
 
8. Næste møde. 
Næste møde blev aftalt til den 13. september 2016 kl. 15.00 i Dagligstuen. 
 
9. Eventuelt. 
Kystsikringsprojektet ved ”Stranden” går i gang den 1. september 2016 og forventes 
afsluttet til påske i 2017. Der vil blive afholdt et informationsmøde for alle Strandlunds 
beboere i august måned 2016, hvor der også bliver lejlighed til at stille spørgsmål til 
projektet og planerne for det. 
Nyt låsesystem blev drøftet.  
Problemer med folk der springer over hegnet ved indgangspartiet blev drøftet. Tages med 
til drøftelse på fællesmøde med de øvrige bestyrelsers medlemmer. 
 
 
 
På formandens vegne 
Eric Tingleff 
Forretningsfører 
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