8. marts 2022.

Andelshaveselskabet Strandbo
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo:
Onsdag den 23. marts 2022, kl. 19.00
i Restaurant Krunchs selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S.

Dagsorden i henhold til vedtægternes §3.1.3:
1. Valg af dirigent.
2. Protokol.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab og budget til godkendelse (Bilag 1).
5. Indkomne forslag.
a. Fra Bestyrelsen (Bilag 2):
 Forslag til ændring af tidsrum for afholdelse af ordinær generalforsamling (Bilag 2.1).
 Forslag til ændring af prisliste (Bilag 2.2)
 Forslag til udvidelse af tegningsret for så vidt angår køb, salg og ændring af andelsbevis
(Bilag 2.3)
b. Fra Andelshaverne (Bilag 3):
 Forslag stillet af Winni og Søren Petersen, Signelilvej 32, om ændring af hæk‐højde (Bilag
3.1).
 Forslag stillet af Jonathan Gelvan og Clara Reeh, Signelilvej 24, om tilladelse til hønsehold
(Bilag 3.2).
 Forslag stillet af Martin Bigum og Pernille Egeskov, Signelilvej 43, om ændring af tekst i
forbindelse med udlån af haver (Bilag 3.3)
6. Valg af ledelse, revisorer og suppleanter, jfr. vedtægternes §4 (Bilag 4).
 Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formandens beretning
2021 var endnu en god sæson i Strandbo.
Desværre satte Corona begrænsninger for vores samvær i første halvdel af 2021 og bestyrelsen
valgte at aflyse standerhejsning.
I løbet af sommeren, hvor restriktionerne blev lempet og helt faldt bort, kom der gang i Forenin‐
gen. Nogle mødtes til sti‐fester eller i kondiklubben. Og der var en større interesse for at leje vores
klubhus til private fester.
Vi skulle også have fejret Foreningens 90‐års fødselsdag. Da forsamlingsrestriktioner stadig var gæl‐
dende i forsommeren, var vi bange for ikke at kunne mødes i august og valgte at udskyde fejringen
til 2022. I år håber vi at kunne mødes til en god fest og efterlyser medlemmer til festudvalget.
Inspireret af at 2021 var OL‐år, forsøgte vi at samle børn og barnlige sjæle til StrandbOL – en sjov
eftermiddag med konkurrencer og leg på stranden. Desværre måtte vi aflyse, da vi netop den søn‐
dag fik et af sommerens værste regnvejr. Men; vi prøver igen i år.
Generalforsamling
Igen måtte vi aflyse generalforsamlingen i marts. Bestyrelsen foreslog derfor, at medlemmerne li‐
gesom i 2020 godkendte budget og regnskab og valgte den opstillede bestyrelse skriftligt.
Tak til Yahia, Kenneth og Nastja der stillede op, da vi manglede kandidater til bestyrelsen.
Da der ikke var indkommet forslag, der krævede generalforsamlingens behandling, valgte vi ikke at
gennemføre en generalforsamling i løbet af sommeren.
I bestyrelsen har vi talt om, at vores vedtægter ikke er fleksible nok, derfor foreslår vi en ændring,
således at vi får mulighed for at udskyde generalforsamling til afholdelse senest 1. juli. Det giver
også Foreningen mulighed for at afprøve at holde generalforsamlingen i Foreningen og eventuelt
kombinere med et fælles arrangement.
Tak til alle der gav en hånd med
I 2021 fik vi ikke sat ansvarlige på alle opgaver. Heldigvis fortsatte nogle medlemmer det gode ar‐
bejde:
Svend Erik (som flyttede i juli) Ole, Ole og Karin som har sørget for at flaget har vejet over Strand‐
bo.
Kurt som har sørget for at vores porte og låger var i tip‐top stand og som også administrerer nøgler.
Søren, Kurt og bestyrelsesmedlemmer der sørgede for vandåbning og ‐lukning.
Benny der rydder sne.
Randi der passede blomster ved fælleshuset.
Yahia der som affaldsansvarlig kontaktede Kommunen, hver gang vi ikke fik hentet affald som for‐
ventet.
Alle der hjalp med containervagter og slog græs på toiletgrunden.
Jeg har sikkert glemt nogen i vores tak her, så TAK TIL ALLE der gav en hånd med.

Nu vi er ved det frivillige arbejde, har bestyrelsen tænkt meget over, hvordan vi bedst muligt kan
afvikle vores fællesarbejde og containerdage. De sidste par år har vi holdt fællesarbejde lørdag og
haft container den følgende dag. Det har krævet megen deltagelse fra bestyrelsen. I september for‐
søgte vi derfor ‐ med begrænset succes ‐ at holde både fællesarbejde og container samtidigt. De
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer endte op med at skulle styre både fællesarbejde og con‐
tainere, samtidigt med at nogle medlemmer prioriterede deres mulighed for at komme af med af‐
fald over fællesarbejdet. I 2022 vil vi holde fællesarbejde og container samme dag, med fællesar‐
bejde om formiddagen og container efter middag.

Dødsfald
Max Andersen, Signelilvej 87. Æret være hans minde.

Nye andelshavere; køb og salg
I 2021 har der været købt/solgt 5 andele til priser mellem 1.900.000 og 3.140.000 kr.
Vi har sagt velkommen til:
Signelilvej 24
Signelilvej 64
Signelilvej 60
Signelilvej 37
Engvej 67N

Jonathan Gelvan, Clara Reeh, Susanne Gelvan og Michael Gelvan
Kirsten Madsen, Cæcilie Helmer Madsen og Naja Helmer
Madsen
Jesper Byrdorf flytter fra Engvej 65N til Signelilvej 60
Kristine Køhler Mortensen
Klara Kølqvist

Ligesom der er flere, der har fået familiemedlemmer med på andelsbeviserne.
Endnu engang velkommen til jer alle.
Lidt om handler og optagelse af nye medlemmer
I år har der været stor interesse fra udenlandsdanskere, der har ønsket at købe et ”sommerhus i
byen”. Vi har afvist disse udenlandsdanskere. For nogle få år siden diskuterede generalforsam‐
lingen emnet og holdt fast i at Foreningen ikke skulle optage medlemmer, bosiddende udenfor
Danmark. Baggrunden herfor var blandt andet dårlige erfaringer med udlands‐andelshavere, som
kun brugte haverne få uger om året og frygt for at Haveforeningen ville udvikle sig til en samling
huse, der står tomme og ubrugte hovedparten af året.
Vores vedtægter foreskriver, at nye andelshavere skal godkendes af bestyrelsen. Det har typisk væ‐
ret gjort samtidigt med overdragelsen. Det kan være meget svært for de bestyrelsesmedlemmer,
der står for overdragelsen at skulle sige ”nej tak”, hvis de føler den potentielle nye andelshaver ikke
bør optages, når både køber og sælger er helt klare til overdragelsen. Derfor inviterer vi fremover
nye potentielle andelshavere til vores ”åbent hus” arrangementer. Godkendelse (eller afvisning) vil
så blive besluttet af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. For handler udenfor sæso‐
nen vil vi invitere til ”åbent hus” virtuelt via eksempelvis Teams eller FaceTime.
Vi vil også nedbringe den tid bestyrelsesmedlemmer skal bruge på overdragelser og ændring af
andelsbeviser. Derfor vil vi i sæsonen 2022 afprøve at dette kun sker i forbindelse med bestyrelses‐
møder. For at smidiggøre dette yderligere foreslår bestyrelsen en mindre ændring af vores vedtæg‐
ter, så det ikke længere alene er bestyrelsesformand og kasserer, der kan skrive under på andelsbe‐

viser mv.
Til slut en lille bøn til jer der vil sælge:
I forbindelse med salg er der mange, der overlader salgsarbejdet til en ejendomsmægler. Mange
ejendomsmæglere forventer, at Foreningens bestyrelse hjælper dem med oplysninger og udfyl‐
delse af diverse skemaer. Dette er ikke et arbejde bestyrelsen kan påtage sig. I bedes selv give alle
oplysninger til jeres mægler. Indtil nu har næsten alt der spørges til været tilgængeligt på vores
hjemmeside eller i årets nyhedsbreve. I er naturligvis stadig velkomne til at stille konkrete spørgs‐
mål til os via vores mail.
Betaling for frivilligt arbejde
Siden revisionen af vores vedtægter i 2019 har Foreningen haft en prisliste, hvoraf alle gebyrer, ho‐
norarer og vederlag fremgår. Af prislisten fremgår, at der ikke udbetales honorarer/vederlag for fri‐
villigt arbejde. Der er i prislisten kun én undtagelse fra denne regel, idet den/de andelshavere der
påtager sig opgaven med snerydning, får et vederlag/honorar pr. vej vedkommende har forpligtet
sig til at renholde. Årsagen hertil er, at Foreningen har en ekstern forpligtelse og kan blive erstat‐
ningspligtig, hvis vi ikke holder vores fortov rene.
Desværre har jeg i år konstateret, at der har været handlet i strid med denne prisliste, idet admini‐
strationsgebyr ved ejerskifter og øvrige ændringer af andelsbeviser er blevet delt mellem kasserer
og det bestyrelsesmedlem, der har deltaget i overdragelsen, ligesom beløbet ikke har været doku‐
menteret i vores regnskab. Denne praksis er ophørt efter bestyrelsesmødet i september.
Det skal nævnes, at udbetaling af administrationsgebyret indtil 2019 må anses for at være i over‐
ensstemmelse med Foreningens regler, selvom det ikke direkte har været nævnt i Foreningens
vedtægter, da udbetalingen var nævnt i motivationenfor den forhøjelse af administrationsgebyret,
som blev forelagt generalforsamlingen i 2012.
I de seneste år har Formandens deltagelse i overdragelser været varetaget af et bestyrelsesmedlem
pr. fuldmagt. Så vidt jeg kan se af foreningens kontoudskrifter er der ikke udbetalt administra‐
tionsgebyr til nogen formænd siden vedtægtsændringerne i 2019.
Der har været mange og lange diskussioner af hvilke konsekvenser vi skulle drage.
Der har været diskuteret argumenter for og imod udbetaling af administrationsgebyrer (honorarer)
for bestyrelsesmedlemmers arbejde ud over deltagelse i bestyrelsesmøder. Resultatet af besty‐
relsens diskussioner er blevet at :
‐ Vi strammer op på kontrollen af vores bogføring og attestation af udbetalinger.
‐ Vi fastholder princippet om at der generelt ikke betales for frivilligt arbejde.
‐ Vi forsøger at nedbringe arbejdsbyrden ved overdragelser og ændring af andelsbeviser således at
disse sager fremover håndteres ved vores ”åbent hus arrangementer”. Datoerne offentliggøres når
bestyrelsen har konstitueret sig i løbet af april måned.
‐Vi indstiller til generalforsamlingen at vores prisliste ændres, således at bestyrelsen kan bevilge et
honorar til de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i overdragelser, hvor overdragelser ikke kan
foretages ved ”åbent hus arrangementer”; typisk udenfor havesæsonen.
Jeg vil gerne bruge denne anledning til at opridse, hvordan bestyrelsen og revisorer bliver honore‐
ret:

Vores Forening bygger på frivilligt arbejde. Bestyrelsen får ingen vederlag eller honorarer for del‐
tagelse i bestyrelsesarbejdet.
Der udbetales ifølge vores prisliste telefonpenge til formand og kasserer efter statens takster, p.t.
2400 kr/år. Dette beløb er skattefrit. Eventuelt udbetalte honorarer er ifølge Skat skattepligtige
som B‐indkomst. Skatteregler kan være meget komplicerede og det er op til den enkelte ho‐
norarmodtager at sætte sig ind i reglerne og indberette beløbet til Skat.
Bestyrelsen får i forbindelse med bestyrelsesmøder aftensmad ‐ typisk nogle stykker smørrebrød,
en pizza eller lignende. En gang om året har bestyrelsen spist en middag på restaurant; nogle år har
ægtefæller og/eller frivillige, der har gjort en ekstra indsats, været inviteret med. Omkostninger til
bestyrelsesbespisning ved møder og den årlige middag er med i det årlige regnskab og budget.
Bestyrelsen har ikke spist middag efter sæsonerne 2020 og 2021.
I forbindelse med revision af regnskab har kasserer og revisorer spist en middag.
Lovliggørelse, Brandsikring mm.
Der er ingen nyheder i forhold til lovliggørelse og brandsikring mm.
Så vidt vides har 2 andelshavere søgt og fået byggetilladelse til deres nuværende bygninger og er
derved ”lovliggjort”. Vi beder igen om, at andelshavere der får en godkendelse, sender en kopi af
denne til bestyrelsen.
Der kræves fortsat byggetilladelse til nybygning og tilbygninger.
Vi havde i eftersommeren et møde med en brandkonsulent. Han vil komme med en vurdering af,
hvor der mangler brandsikring og nogle anvisninger på, hvordan brandsikring kan etableres. Denne
proces er blevet forsinket af Corona og af at brandkonsulenter har rigeligt med arbejde. Vi havde
afsat midler til dette i 2021. Det bliver dog dyrere end først antaget, så vi har forhøjet budgettet til
denne opgave i årets budgetforslag.
Vi har haft 2 sager med Københavns Kommune vedrørende gamle vejudlæg i Strandvejsafdelingen:
1. Vi har fået afslag på aflysning af vejudlæg mod Tovelillevej og Amager Strandvej. Kommunen har
oplyst, at de vil kunne godkende byggeri på vejudlægget, men at dette vil skulle fjernes, hvis
Kommunen bruger sin ret til at anlægge vej på udlægget.
2. Vi har fået en tilkendegivelse af, at vi kan få aflyst udlægget, der forbinder Pallesvej med
henholdsvis Liden Gunvers vej , Signelilvej og Hagbardvej. VI arbejder videre på at få det aflyst.
I Ballerup Kommune har der kørt en sag om yderligere restriktioner for kolonihavebeboeres ret til
at bebo og/eller opholde sig i haverne i vinterhalvåret. Ballerup Kommune tabte sagen. Derfor kan
kolonihaveejere i Ballerup stadig bruge og til dels overnatte i deres huse i udvalgte perioder i
vinterhalvåret. Denne dom kan ikke overføres til vores Forening, da lokalplanerne i Ballerup og Kø‐
benhavn er forskellige. I Københavns Kommune er det slet ikke tilladt at overnatte udenfor sæso‐
nen.
I budgetforslaget for 2022 i Københavns Kommune indgår parkeringsrestriktioner på villavejene
omkring Amager Strand Station. Der skulle blive tre timers tidsbegrænsning samt mulighed for be‐

boerlicens og gæsteparkering. Hvordan og hvornår vi rammes vides ikke – Kommunen har ikke in‐
formeret endnu.
Vi hørte første gang om mulige parkeringsbegrænsninger for et par år siden og havde deltagere
med på et informationsmøde, hvor Kommunen loddede stemningen. Vi gjorde opmærksom på, at
hvis der indføres begrænsninger, så måtte vi som kolonihavebeboere have samme muligheder for
parkeringslicens som helårs‐husene. Vi har ikke hørt noget fra Kommunen siden.

Sæsonen 2022 begynder 1.4.2022.
Vi håber at kunne åbne for vandet en dag i uge 12, hvis vejret tillader det.
Derfor ER DET VIGTIGT, at alle har lukket for deres stophane ud mod den fælles vandforsyning SE‐
NEST LØRDAG DEN 19. MARTS kl 10.00
Vi giver besked, når der må åbnes for stophanerne igen.

Vi håber på en fantastisk sæson.

Strandbo – Strandbo – Strandbo
Lene Vosbein Nielsen
Formand for bestyrelsen i HF Strandbo

Frivilligt arbejde
Hvem vil tage sig af de frivillige opgaver i sæson 2022
Der er allerede nogen der har meldt sig på banen, men vi har brug fore flere frivillige
FRIVILLIGE OPGAVER I STRANDBO:
Affaldsansvarlig
Flaghejsning
Pasning af blomster i Engvejsafdelingen
Pasning af blomster ved fælleshuset
Rengøring af toiletter i Engvejsafdelingen
Pasning af området ved toiletter i Engvejsafdelingen
Pasning af festpladsen
Rengøring af toiletterne i Strandvejsafdelingen
Pasning af området omkring toiletterne i Strandvejsafd.
Snerydning – Engvejsafdelingen og Tovelillevej
Snerydning på Amager Strandvej
Græsslåning toiletgrund Strandvejsafdelingen
Græsslåning/holde frit ved de nye træer på Strandvejen
Pasning af containere – Strandvejsafdelingen – maj
Pasning af containere – Engvejsafdelingen – maj
Pasning af container – Strandvejsafdelingen – juli
Pasning af container – Engvejsafdelingen – juli
Pasning af containere – Strandvejsafdelingen – september
Pasning af containere – Engvejsafdelingen – september
91‐års fødselsdag ‐ 13.08.22
Loppemarked privat 02.07.22 ved fælleshuset

ANSVARLIG:

Jesper Byrdorf og Jane Ivarsen
Brugerne i Engvej; Fortsætter som
hidtil
Fællesarbejde
Fællesarbejde
Klubhus‐brugere
Fællesarbejde
Benny (Eng. 65B) ?
Benny (Eng. 65B) ?
Fællesarbejde

VI mangler et festudvalg!
Vi mangler en tovholder og mange
sælgere…

Bilag 1

Andelshaveselskabet STRANDBO
Resultatopgørelse for
tiden:
Konto
1
2
3
4
5
6
7
8

9
9a
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1. januar – 31. december 2021

Indtægter:
Haveleje
Indskud
Klubhusleje
Renteindtægter bank
Obl.renter Strandbo
Diverse gebyrer
Fællesarbejde
Andre indtægter

Metro konto
Renteindtægter Nykredit Bank
Obl. Renter
Andre indtægter

Regnskab
2021
763.828,00
46.000,00
2.500,00
0,00
0,00
3.426,53
11.500,00
0,00

Budget
2021
760.000
30.000
1.500
0
0
2.000
9.000
0

Regnskab
2020
763.828,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
11.500,00
0,00

Budget
2020
760.000
30.000
1.500
0
0
5.000
9.000
0

827.254,53

802.500,00

799.328,00

805.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Nedlagt

0,00
0,00
0,00
0,00

Nedlagt

Indtægter i alt

827.254,53

802.500,00

799.328,00

805.500,00

Udgifter
Grundskyld incl. renovation og sto
Fællesplads-gruppen
Vandafgifter
Elafgifter
Forsikringer
Kontor/administration
Porto og gebyrer
Blomster & gaver
Generalforsamling & møder
Hjemmesiden
Aflysning af tinglyst servitut
Reparation & vedligehold,
Toiletter
Hæk & hegn
Vejvedligehold og snerydning
Fødselsdag
Advokatbistand
Negativ rente

510.064,06
0,00
75.219,23
2.195,18
9.236,61
4.800,00
3.860,48
689,90
7.683,80
526,75
0,00
62.595,82
0,00
0,00
4.595,50
359,95
0,00
6.041,78

510.000
30.000
75.000
3.000
9.500
7.500
4.500
3.000
22.000
500
12.000
100.000
3.000
7.000
5.000
75.000
20.000
0

504.630,41
0,00
79.264,87
2.052,36
3.700,51
6.278,00
3.935,62
500,00
20.713,74
409,75
0,00
57.653,16
0,00
600,00
40.174,75
97,00
0,00
0,00

510.000
30.000
70.000
3.500
9.500
7.500
4.500
3.000
18.000
500
12.000
60.000
3.000
7.000
40.000
3.000
20.000
0

Udgifter i alt

687.869,06

887.000,00

720.010,17

801.500,00

Årets resultat

139.385,47

-84.500,00

79.317,83

4.000,00

Budget for Andelshaveselskabet Strandbo 2022
Konto Indtægter/udgifter

Budget 2022

Bilag 1.3
Regnskab 2021

Budget 2021

1

Haveleje

kr 760.000,00

kr 763.828,00

kr 760.000,00

2

Indskud

kr 40.000,00

kr 46.000,00

kr 30.000,00

3

Klubhusleje

kr 1.500,00

kr 2.500,00

kr 1.500,00

4

Renteindtægter ‐ bank

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

5

Obl.renter Strandbo

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

6

Diverse gebyrer

kr 2.000,00

kr 3.426,53

kr 2.000,00

7

Fællesarbejde

kr 9.000,00

kr 11.500,00

kr 9.000,00

8

Div. indtægter/loppemarked

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

Indtægter ialt

Kr 812.500,00

Kr 827.254,53

Kr 802.500,00

11

Grundskyld, incl. renovation
og storskrald

Kr 515.000,00

Kr 510.064,06

kr 510.000,00

12

Fællesplads‐gruppen

kr 30.000,00

kr. 0,00

kr 30.000,00

13

Vand‐afgifter

kr 80.000,00

kr 75.219,23

kr 75.000,00

14

El‐afgifter

kr 3.000,00

kr 2.195,18

kr 3.000,00

15

Forsikringer

kr 10.000,00

kr 9.236,61

kr 9.500,00

16

Kontor/administration

kr 8.000,00

kr 4.800,00

kr 7.500,00

17

Porto & gebyrer

kr 4.500,00

kr 3.860,48

kr 4.500,00

18

Blomster & gaver

kr 3.000,00

kr 689,90

kr 3.000,00

19

Generalforsamling & møder

kr 22.000,00

kr 7.683,80

kr 22.000,00

20

Hjemmesiden

kr 600,00

kr 526,75

kr 500,00

21

Aflysning af tinglyst servitut

kr 12.000,00

kr 0,00

kr 12.000,00

22

Reparation & vedligeholdelse

kr 100.000,00

kr 62.595,82

kr 100.000,00

23

Toiletter

kr 3.000,00

kr 0,00

kr 3.000,00

24

Hæk & hegn

kr 7.000,00

kr 0,00

kr 7.000,00

25

Vejvedligehold & snerydning

Kr 5.000,00

kr 4.595,50

kr 5.000,00

26

Fødselsdag

kr 75.000,00

kr 359,95

kr 75.000,00

27

Advokatbistand mm

kr 20.000,00

kr 0,00

kr 20.000,00

28

Negative bankrenter

kr. 10.000,00

6.041,78

kr. 0,00

Udgifter ialt

Kr 908.100,00

Kr 687.869,06

Kr 887.000,00

Årets resultat

Kr. ‐95.600,00

Kr 139.385,47

Kr ‐84.500,00

Bilag 2.1
Forslag til ændring af vedtægternes § 3.1.1.
Motivation:
Efter 2 år med Corona hvor det ikke har været muligt at mødes til generalforsamling i
marts, ønsker vi at udvide det tidsrum Foreningen har for afholdelse af generalforsamling,
så det fremover bliver mere sandsynligt, at vi kan afholde en generalforsamling indenfor
fristerne fastsat i vores vedtægter. Derudover ønsker vi at give fremtidige bestyrelser
mulighed for at forsøge sig med andre formater for afholdelse af generalforsamling.
Eksempelvis at holde generalforsamling i HF Strandbo evt. kombineret med et socialt
arrangement. Dette kræver en vedtægtsændring, så generalforsamlingen kan afholdes i
havesæsonen.
Nuværende tekst
3.1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamling indkaldes
med mindst 14 dages varsel ved meddelelse via e‐mail eller pr. brev, hvis en andelshaver
ønsker en fysisk indkaldelse.
Sammen med indkaldelsen udsendes HF Strandbos årsregnskab, forslag til budget samt
øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag til ny tekst
3.1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af juni måned.
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse via e‐mail eller
pr. brev, hvis en andelshaver ønsker en fysisk indkaldelse.
Sammen med indkaldelsen udsendes HF Strandbos årsregnskab, forslag til budget samt
øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bilag 2.2
Forslag til ændring af prisliste
Motivation:
Overdragelse af andele og ændring af andelsbeviser har historisk pålagt enkelte besty‐
relsesmedlemmer ekstra arbejde som man tidligere har kunnet honorere. Denne mulighed
for honorering bortfaldt med vedtægtsændringer og indførelse af prisliste i 2019.
Bestyrelsen ønsker at fastholde, at der som udgangspunkt ikke betales for deltagelse i fri‐
villigt arbejde.
For at imødekomme det større arbejdspres på enkelte bestyrelsesmedlemmer vil over‐
dragelser og ændring af andelsbeviser fremover som hovedregel foregå ved åbent‐hus
arrangementer. Bestyrelsen ønsker mulighed for igen at kunne honorere for ekstraordi‐
nært arbejde udført primært i vinterhalvåret hvor der ikke afholdes åbent hus arrange‐
menter.
Nuværende tekst:
Bestyrelse og revision
Telefonpenge til formand og kasserer, jfr. ligningsrådets takster Pr. år (2019 sats) 2.400,00
1) Alle der er tilsluttet HF Strandbos kloak betaler kloakafgift. Afgift opkræves kvartalsvis
sammen med havelejen.
2) Dækker over andre årsager til udsivning af vand ved vandåbning, fx hvis stophanen sid‐
der på den forkerte side af den udendørs vandhane.
3) Strandbo betaler ikke for frivilligt arbejde. Deltagelse i frivilligt arbejde fratager ikke an‐
delshaveren for deltagelse i eksempelvis fællesarbejde.
Snerydning er en pligt som HF Strandbo har som grundejer. Fordi HF Strandbo kan pådrage
sig erstatningsansvar hvis snerydning ikke er foretaget, indgås en kontrakt om snerydning
med en eller flere andelshavere. Hvis opgaven ikke kan besættes af en Strandboer, vil HF
Strandbo indgå aftale med en ekstern entreprenør på almindelige markedsvilkår
Forslag til ny tekst:
Bestyrelse og revision

Telefonpenge til formand og kasserer, jfr. ligningsrådets takster

Pr. år
(2019
sats)

Bestyrelsen har mulighed for at betale administrationsbidrag til besty‐
Indført
relsesmedlemmer for arbejde i forbindelse med overdragelse af ande‐
2022
le og ændring af andelsbeviser foretaget primært udenfor havesæso‐
nen.

2.400,00

Bilag 2.2
1) Alle der er tilsluttet HF Strandbos kloak betaler kloakafgift. Afgift opkræves kvartalsvis
sammen med havelejen.
2) Dækker over andre årsager til udsivning af vand ved vandåbning, fx hvis stophanen sid‐
der på den forkerte side af den udendørs vandhane.
3) Strandbo betaler ikke for frivilligt arbejde, herunder bestyrelsesarbejde. Deltagelse i
frivilligt arbejde fratager ikke andelshaveren for deltagelse i eksempelvis fællesarbejde.
Snerydning er en pligt som HF Strandbo har som grundejer. Fordi HF Strandbo kan pådrage
sig erstatningsansvar hvis snerydning ikke er foretaget, indgås en kontrakt om snerydning
med en eller flere andelshavere. Hvis opgaven ikke kan besættes af en Strandboer, vil HF
Strandbo indgå aftale med en ekstern entreprenør på almindelige markedsvilkår

Bilag 2.3
Forslag til ændring af vedtægternes §8.1
Motivation
Bestyrelsen ønsker at gøre det mere fleksibelt at optage nye medlemmer og ændre i
medlemsskaren for allerede udstedte andelsbeviser, således at vi blive mindre afhængige
af at bestyrelsesformand (eller en af denne befuldmægtigede) og kasserer kan deltage i
alle overdragelser.
I dag kan bestyrelsesformanden give fuldmagt til, at et andet medlem af bestyrelsen skri‐
ver under som tegningsberettiget for bestyrelsen (nuværende §4.4). Vi ønsker at udvide
kredsen af hvem der kan underskrive ved overdragelser og ændringer i andelshaverkred‐
sen på et lod, således at det bliver lettere at udføre disse overdragelser. Derfor foreslår vi
en ændring af §8.1 så det alene kræver underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer at optage
medlemmer eller ændre i medlemskredsen på et andelsbevis.
Eksisterende tekst:
8.1 Køb og salg
Køb og salg af andel er først endelig, når:
bestyrelsen har godkendt det nye medlem
overdragelsen er indført i foreningens protokol og underskrevet af overdrageren
(sælger), overtageren (køber), formand og kasserer
overdrageren (sælger) har afleveret sit andelsbevis
bestyrelsen har udstedt nyt andelsbevis til overtageren (køber)
køber har betalt et indskud (indskud refunderes ikke ved salg)
overdrageren (sælger) har betalt administrationsbidrag.
Nye andelshavere skal møde personligt op til overdragelsesmøde med HF Strandbos
bestyrelsesrepræsentanter.
Ny tekst:
8.1 Køb og salg
Køb og salg af andel er først endelig, når:
bestyrelsen har godkendt det nye medlem
overdragelsen er indført i foreningens protokol og underskrevet af overdrageren
(sælger), overtageren (køber), og 2 bestyrelsesmedlemmer
overdrageren (sælger) har afleveret sit andelsbevis
bestyrelsen har udstedt nyt andelsbevis til overtageren (køber)
køber har betalt et indskud (indskud refunderes ikke ved salg)
overdrageren (sælger) har betalt administrationsbidrag.
Nye andelshavere skal møde personligt op til overdragelsesmøde med HF Strandbos
bestyrelsesrepræsentanter.

Bilag 3.1
Forslag fra Winni og Søren Petersen, Signelilvej 32, om ændring af hæk‐højde
1. Eksisterende tekst:
Ordensreglement af 2016
Side 4. G. punkt 4:
Hækken mod vej, gange og festplads må ikke fjernes af medlemmerne før ved selskabets
eventuelle ophør. Klipning og pasning udføres af medlemmet 2 gange årligt (inden Sankt
Hans og inden 1.september). Hækkens højde må ikke overstige 1,60 m.
2. Forslag til Behandling:
Hækken mod vej, gange og festplads må ikke fjernes af medlemmerne før ved selskabets
eventuelle ophør. Klipning og pasning udføres af medlemmet 2 gange årligt (inden Sankt
Hans og inden 1.september). Hækkens højde må ikke overstige 1,80 m.
3. Motivering af forslaget:
Den oprindelige højde på 1,60 m. er fastsat for rigtig mange år siden, og med tiden er
menneskets gennemsnits højde øget en del, derfor giver det også mening at hæve max
højden på hækken så max højde bliver mere tidssvarende.
Hvis man går en tur gennem haveforeningen, kan man også se at der er rigtig mange der
holder hækken på max højden og der er ligeså mange der har beplantet på deres inderside
af hækken med alle mulige former for at afskærme yderligere til stier og gange.
Dette syntes jeg også er en kraftig indikation på at mange gerne vil sige ja til at hæve max
højde på hækken.
Dette betyder jo ikke at de andelshavere der ikke ønsker høj hæk, ikke fortsat kan klippe
deres hæk ned til den højde de selv ønsker, det er der ingen regler om så det burde jo ikke
have nogen negativ effekt, så undgår vi måske også at bestyrelse skal bede andelshavere at
klippe deres hæk ned!

Bilag 3.3

Fra Martin Bigum og Pernille Egeskov, Signelilvej 43 stilles følgende forslag om ændring af regler
for udlån af haver:

1)Eksisterende tekst: Som det står i Strandbos vedtægter:
Ordensreglement,10.3 Udlån af hus og have. En andelshaver kan undtagelsesvis for et kortere
tidsrum udlåne sin have til tredjemand, hvis bestyrelsens skriftlige tilladelse er indhentet på
forhånd. I sådanne tilfælde gælder samme forpligtelser for tredjemand som for andelshavere ift.
overholdelse af vedtægter, ordensreglement mv. Udviser en sådan tredjemand eller dennes
pårørende en opførsel, der er i strid med HF Strandbos vedtægter og ordensregler, ophører
lejemålet eller lånet straks, såfremt en advarsel ikke skønnes tilstrækkelig.
Vi vil foreslå en ændring af stk 10.3 da vi mener der er visse formuleringer, der er for åbne og giver
anledning til for tilfældig fortolkning ‐ alt efter hvilken en bestyrelse, der er konstitueret.

Vores forslag til ændring af vedtægt 10.3:
a)
I 10.3 står der: ”kortere tidsrum”.
Hvad er et "kortere tidsrum"?
Skal man overhovedet sætte tidsbegrænsning på hvor længe man vil låne sin have ud? Og hvem
skal definere dette?
Vi foreslår at tidsrummet ikke skal være til hverken andelshavernes eller den siddende bestyrelses
fortolkning, og derfor skal ordlyden ”kortere tidsrum” fjernes.

b)
Formuleringen ”undtagelsesvist” trænger også til at blive kigget efter i sømmene af et moderne,
samtidsligt blik.
Motivationen for at fjerne ‘undtagelsesvis’ er, at det igen er op til fortolkning (af bestyrelsen og
ikke andelshaverne): Det kan nemt medføre forskelsbehandling i forhold til den enkelte
andelshaver, men også i forhold til hvordan ‘undtagelsesvis’ fortolkes i én bestyrelse og ikke i den
næste.

Bilag 3.3
2)
Vi foreslår følgende vedtaget som tilføjelse/ændring til vedtægt 10.3:
10.3: Udlån af hus og have. En andelshaver kan udlåne sin have til tredjemand. Bestyrelse og
naboer skal orienteres på forhånd, men disse kan ikke gøre indsigelser og der kræves ej heller
accept af udlånet.
I sådanne tilfælde gælder samme forpligtelser for tredjemand som for andelshavere ift.
overholdelse af vedtægter, ordensreglement mv. Udviser en sådan tredjemand eller dennes
pårørende en opførsel, der er i strid med HF Strandbos vedtægter og ordensregler, ophører lånet
straks, såfremt en advarsel der kommer fra en enig bestyrelse ikke skønnes tilstrækkelig.
NB!
Husk at vedtægt 2.3 forhindrer følgende faktorer: ”Udlejning og erhvervsmæssig anvendelse:
Andele må ikke udlejes kommercielt eller på anden måde anvendes til handel eller erhverv”
Det skal bemærkes at med denne vedtægt dæmmes der op for evt. airbnb‐virksomhed, så dette
bliver ikke et problem, såfremt der stemmes for ændringen af ordlyden på 10:3.
3)
Motivation for forslaget:
Reglerne bør være mere konkrete og ikke op til fortolkning og vurdering fra gang til gang og alt
efter hvem der sidder i bestyrelsen.
Vi mener slet ikke at bestyrelsen skal have mandat til at give eller ikke give tilladelse til at
andelshaverne kan udlåne deres kolonihaver. Hvem man låner ud til bør være en privat sag.
Vi lever i en haveforening hvor meget er forandret de senere år: huse går for mere end tre
millioner kroner i HF Strandbo og jeg synes man med rette kan sige at der bør være mere vide
rammer for ens frihed.
Det er nye tider og HF Strandbo må følge med tiden.
Det er utidssvarende at vores skønne huse og haver skal stå tomme og ubenyttede hen, når familie
og venner‐ der ikke er så privilegerede som os Strandboere‐ kan passe dem og have glæde af dem,
mens vi selv fx. er udenlands eller på anden vis forhindret i at nyde dem!
Vi lever‐ også når Corona klinger af‐ i en fortsat globaliseret tid med helt andre vide grænser for
gæstfrihed end da Vedtægt 10.3 i sin tid blev skrevet.
Lad HF Strandbo være et venligt og favnende sted. Ikke det modsatte!

Bilag 4

Valg til Bestyrelse:
Opgave:

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor

Revisorsuppleant

Nuværende:

Lene Vosbein
Nielsen,
Signelilvej 28
Jane Ivarsen,
Signelilvej 59

Jesper Byrdorf,
Signelilvej 60
Nastja Arcel,
Signelilvej 55
Else Andersen,
Signelilvej 29
Yahia Salman,
Signelilvej 84
Kenneth Bo
Jørgensen,
Signelilvej 30
Holger Andersen,
Signelilvej 89
Tonny Ellegaard
Christensen,
Engvej 65P
Margit Nielsen,
Engvej 65B

Bemærkning:

Modtager
genvalg

Bestyrelsens
forslag

Lene Vosbein
Nielsen,
Signelilvej 28

Valgt/
vælges til:

2024

Modtager ikke
genvalg som
bestyrelsesmed‐
lem men stiller
op som
suppleant
Modtager
Jesper Byrdorf,
genvalg
Signelilvej 60
Ikke på valg
Nastja Arcel,
Signelilvej 55
Ikke på valg
Else Andersen,
Signelilvej 29
Modtager
Yahia Salman,
genvalg
Signelilvej 84
Modtager ikke
Jane Ivarsen,
genvalg
Signelilvej 59

2024

Ikke på valg

2023

Holger Andersen,
Signelilvej 89

Modtager ikke
genvalg
Modtager
genvalg

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor
I ulige år vælges kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor
Suppleanter vælges hvert år

2024
2023
2023
2023
2023

2024

Margit Nielsen,
Engvej 65B

2023

Kalenderen 2022
Bestyrelsesmøder og åbent hus holdes en gang om måneden i havesæsonen.
Datoer fastsættes af bestyrelsen på konstituerende bestyrelsesmøde i april måned.
På Åbent Hus kan du komme og få en snak med bestyrelsen. Det er også ved Åbent hus der efter aftale sker
overdragelser og ændringer af andelsbeviser.
Marts
Uge 12
lørdag 19 –
søndag 27
marts

Åbning for vandet i løbet af ugen hvis vejret tillader det. Husk at stophanen skal være lukket fra
VANDÅBNING KAN UDSKYDES hvis vintervejret trækker lørdag 19. marts kl. 10.00 og indtil vi giver
ud.
besked via Nyhedsbrev/mail, når der kan
åbnes for vandet.

April
04‐04‐22

Morgen/middag.

Dagrenovation starter.

06‐04‐22

Konstituerende bestyrelsesmøde .

Der er ikke åbent hus denne dag.

24‐04‐22

kl. 10 – 11 Standerhejsning.

Maj
07‐05‐22

kl. 10 –12 Fællesarbejde Eng. 65A‐65K/Sig. 79‐97
kl. 12– 14 Container til storskrald og haveaffald.

26‐05‐22

kl. 10.30 (Kr. Himmelfart) TIL MIDT PÅ EFTERMIDDAGEN Husk madpakker!
Cykeltur.

Juni
11‐06‐22

Kl 13 StrandbOL for børn og barnlige sjæle ved
fælleshuset.

23‐06‐22

kl. 18.00 Fællesspisning.

02‐07‐22

KL 10.00‐15.00 Privat loppemarked primært ved
Fælleshuset.

Kom med din madkurv og vær med til en
hyggelig aften inden bålene tændes på
Amager Strand.

Juli
09‐07‐22

Kl. 10 – 12 Fællesarbejde, Eng. 65L‐65X / Sig. 42‐61.
kl. 12– 14 Container til haveaffald.

August
13‐08‐22

HF Strandbo fylder 91 år.

20‐08‐22

kl. 10 –12 Fællesarbejde, Eng. 67A‐67K/Sig. 24‐41.
kl. 13 StrandbOL for børn og barnlige sjæle ved
fælleshuset.

Vi mangler et festudvalg!

September
03‐09‐22

kl. 18 Kondiafslutning.

.

15.10‐22

Kl. 10 ‐ 12 Fællesarbejde, Eng. 67L‐67V/Sig.63‐77.
kl. 12 ‐ 14 Container til haveaffald.

Klubhuset lukkes.

31‐10‐22

Dagrenovation slutter.

Oktober

November
Ca. 15. nov.
22

Se hjemmesiden.

Vandet lukkes – afhængig af vejrliget.

