11. maj 2019

Kære andelshavere i Strandbo.

Opdatering af bogen ”Haveforeningen Strandbo” – dit tilsagn eller fravalg
Som omtalt på Generalforsamlingen 2019 og i referatet fra GF har tidligere formand Tom og
undertegnede bestyrelsesmedlem Claus foreslået at lave en opdateret bog om Haveforeningen
Strandbo fra 2013 i en ny 2019-udgave.
For dig/den enkelte andelshaver vil det medføre en opdateret liste over andelshavere på den
enkelte lod gennem tiderne (inklusiv den nuværende andelshaver(e)), samt et aktuelt foto af
loddens havehus.
Vi fornemmede på stemningen på GF, at der var tilslutning til en sådan opdatering.
Vi har ikke endnu drøftet med bestyrelsen, om den vil støtte projektet økonomisk, så vi tager
forbehold overfor, hvordan opdateringen kan virkeliggøres.
Data vedrørende navn, havehusadresse og foto af havehus vil alene blive anvendt til den
pågældende opdaterede bog.
Data vil blive opbevaret hos undertegnede.
Du skal imidlertid tage stilling til, om du vil være omfattet af denne bog og dens registreringer
i en ny 2019-udgave.
Fravalg af medvirken i bogen.
Såfremt du ikke ønsker at være omfattet af bogens opdaterede registreringer, samt foto skal
du senest 1. juni 2019 meddele dette til undertegnede.
Dette skal ske ved henvendelse på mail: clausjosefsen6@gmail.com eller ved at lægge en
meddelelse i min postkasse Signelilvej 93.
Overskriften på meddelelsen skal være: Bogen Haveforeningen Strandbo
Tilsagn til medvirken i bogen
Såfremt vi ikke har hørt fra dig senest 1. juni 2019, betragter vi det som et tilsagn om at være
omfattet af de opdaterede registreringer, samt foto i en ny 2019-udgave af bogen
Haveforeningen Strandbo.
Praktisk information
Efter fristen vil Tom og jeg i løbet af sommeren komme rundt til alle de andelshaveres lodder,
som ikke har meldt fra, og tage et aktuelt foto af havehuset, som det kan ses fra
haveforeningens gangsti eller plads.
Vi går således ikke ind på den enkelte lod, (med mindre den enkelte andelshaver giver os lov –
for at få det bedste foto) og vi tager kun foto af havehuset, som det ser ud forfra – lige på eller
på skrå.

Forbehold:
Vi tager forbehold for arbejdet, såfremt der er mange, som ikke ønsker at medvirke i bogen
med de opdaterede oplysninger og fotos.
Vi tager, som nævnt indledningsvis, også forbehold for om og hvordan bogen kan realiseres,
herunder mulighed for økonomisk støtte fra bestyrelsen i en eller anden form.
Spørgsmål om eventuel betaling for bogen vil blive afklaret i løbet af processen.
Endelig tager vi forbehold for, om vi kan opretholde den tidligere bogs opsætning og lay-out
eller, om der er behov for nødvendige tekniske justeringer.
Vi kan ikke sige, hvornår arbejdet og trykning m.m. er færdiggjort, men vi satser på, at det
hele er parat til GF 2020.
PS.
Denne meddelelse er lagt ud på Strandbos hjemmeside og hængt op i papirudgave i
foreningens udhængsskabe i Engvejsafdelingen og Strandvejsafdelingen.
Med venlig hilsen og håbet om en dejlig sæson 2019 i Strandbo.
Tommy Schøtt Hansen
Claus Josefsen

