21. Februar 2019

Andelshaveselskabet Strandbo
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo:
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
i Restaurant Krunch's selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S.
Dagsorden i henhold til vedtægternes §3:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget til godkendelse (Bilag 1)
5. Indkomne forslag:
a. Orientering fra bestyrelsen:
 Redegørelse for sagen om supplerende deklaration (Bilag 2)
 Redegørelse for status på droneopmåling (Bilag 3)
 Affaldshåndtering pr. 1. juli (Bilag 4)
b. Forslag fra bestyrelsen:
 Forslag til ændring af vedtægter (Bilag 5)
 Forslag til beslutning om fortsat oktober-renovation (Bilag 6)
c. Forslag fra andelshaverne:
 Lars & Sommer Nordbjærg, Signelilvej 33, støttet af Katka Arentsen, Signelilvej
31, om helårsvand i Strandbo (Bilag 7)
6. Valg af ledelse, revisorer og suppleanter, jfr. vedtægternes §4 (Bilag 8)
7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formandens beretning
Så gik den sæson. Inden vi giver plads til en ny sæson – og en ny formand – kommer her et par
siders refleksion over året, der gik, og det som venter om hjørnet.
Året der gik
I et valgår er det utroligt vigtigt, at man dygtigt får kommunikeret sine resultater opnået i sin
mandatperiode og får opmærksomheden væk fra det, man ikke har gjort. Det gælder særligt det,
man har lovet i valgkampens hede.
I forbindelse med mit valg som formand sidste år lovede jeg mere solskin og færre snegle i
Strandbo. Det mener jeg, at jeg har leveret ret overbevisende på. DMI var i hvert fald venlige nok
til at kalde det den bedste sommer i 100 år. Det kom dog også efter et 2017, der på mange måder
var kendetegnet ved dårligt vejr for Strandbo.
Nu skal jeg jo ikke personligt genvælges, da min familie og jeg som de fleste af jer ved er flyttet til
Bruxelles for at arbejde. Resten af bestyrelsen fortsætter dog, og deres gode arbejde og frivillige
timer tåler bestemt opmærksomhed og fortjener stor ros.
Meget er nået på ét år. Faktisk på mindre end et år. For vi skulle først lige have en ekstraordinær
generalforsamling for at finde en formand og derefter fastlægge en retning for bestyrelsesarbejdet,
inden vi kunne smøge ærmerne op og komme rigtigt i gang. Den 1. maj afholdt vi vores første
formelle møde i bestyrelsen og blev enige om, hvor kræfterne skulle lægges. Den gamle dame, HF
Strandbo, skulle have et godt gammeldags 360 graders sundhedstjek. De seneste par år havde
tæret på gebis, knæ og ikke mindst blodtrykket. Nu skulle der ses fremad med en plan, der sikrede,
at vi – med et mere effektivt bestyrelsesarbejde og en plan, der fremtidssikrede Strandbos
økonomi, infrastruktur og juridiske grundlag – ville ruste Fru Strandbo til mange gode år fremover.
Vi brød os ganske enkelt ikke om at være uvidende om, hvorvidt der var begyndende forkalkninger
i blodårerne eller svamp mellem tæerne. Vi blev derfor enige om fire indsatsområder:
1. Udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet
Første skridt var at sætte struktur på vores eget arbejde i bestyrelsen. Det gjorde vi bl.a. ved at
vedtage en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet – noget der os bekendt ikke har eksisteret før i
Strandbos historie. Der er stadig mere at gøre i struktureringen og effektiviseringen af
bestyrelsesarbejdet. Bl.a. har vi længe haft planer om et elektronisk arkiv for de mange sager og
referater. Det bliver der forhåbentlig tid til i den nye sæson.
2. Gennemgang af vores vedtægter og ordensreglement
Andet skridt var at gennemgå vores vedtægter og ordensreglement. Flere ting pressede sig på. Vi
har dog begrænset os til særligt én væsentlig ændring i år. De andre ting kræver lidt mere omtanke
og forberedelse, før de er færdigbagte til en generalforsamlings beslutning. Derfor kan der meget
vel være forslag til vedtægtsændringer næste år også. Dog næppe så omfattende og
gennemskrevet som i år, hvor vi har forsøgt at gøre vedtægterne mere læsevenlige og klare, så der
ikke opstår tvivl om bestemmelserne.
Konkret beder vi i år om jeres opbakning til at ændre proceduren for valg af formand. Belært af
formandsvalget 2018, hvor ingen meldte sig, og Strandbo stod uden formand indtil midt april, er
der brug for mere fleksibilitet i bestyrelsens konstituering. Som I vil se nedenfor, har vi fundet en
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kandidat til formandsposten på forhånd i år, men det er ikke givet, at vi kan det næste gang. Ud
over denne foreslåede ændring har vi sat øget fokus på at ”udvikle flere talenter” til fremtidige
ledelsesposter i Strandbo. Simpelthen ved at forsøge at motivere flere strandbo-kræfter til at tage
en tørn i det frivillige bestyrelsesarbejde. I første omgang evt. en suppleantpost, så man kan snuse
til bestyrelsesarbejdet og overveje, om man har mod på mere.
3. Vedligeholdelsesplan for Strandbo
Tredje skridt var en vedligeholdelsesplan, som skal afdække Strandbos nuværende
vedligeholdelsesstatus og planlægge fremadrettet behov i et 10 års perspektiv, så vi allerede nu er
bevidste om fremtidens opgaver og omkostninger. Arbejdet er i gang. Det er blevet besluttet, at
der skal nedsættes en gruppe, der kan bistå med forskellige faglige kompetencer og indsigt til
afdækning af vand, kloak, vandstand, bygninger etc. De nye krav om affaldssortering samt
fællespladsgruppens og den mulige nye helårsvandsgruppes arbejde vil naturligvis blive indtænkt i
vedligeholdelsesplanen.
4. Fortsættelse af fællespladsgruppens arbejde
Arbejdet med fjerde prioritet er desværre stødt midlertidigt på grund af to årsager:
For det første er de indledende planer for projektet blevet udfordret af et nyt krav fra Københavns
Kommune om en betydelig udvidelse af Strandbos affaldssortering. Noget er allerede gjort, bl.a.
indførsel af bioaffaldssortering. Meget udestår dog fortsat og vil formentlig få betydning for
indretningen af toiletgrundene på begge sider af Metroen. For det andet viste dele af
finansieringsideen sig ikke bæredygtig, idet toiletgrunden på Signelilvej er svær at sælge pga. sin
lille størrelse.
Hvad er så dommen over bestyrelsens arbejde i år?
To ud af fire prioriteter er i mål. Vedligeholdelsesplanen er i god gænge, mens den fjerde prioritet –
fællespladsen – vil kræve mere tid at få i mål. Det vil sige over 50 procents opfyldelse af vores
”regeringsgrundlag”. Det tror jeg nu også er en relativ høj procentsats i disse år 
Hvad har vi ellers brugt vores tid på?
Rigtig meget drift. Men også på flere uforudsete udviklinger:
Som mange af jer formentlig vil kunne huske, bad bestyrelsen på GF2018 om Generalforsamlingens
godkendelse til at ansøge Københavns Kommune om en supplerende tinglysningsdeklaration. Den
proces stødte dog hurtigt ind i uforudsete udfordringer, da forudsætningerne for tinglysning af en
supplerende deklaration for Strandbo blev markant ændrede af Københavns Kommune hen over
sommeren 2018 som følge af en juridisk vurdering, som Københavns Kommune fik foretaget af
sine beføjelser som bygningsmyndighed. Meget mere om dette i redegørelsen, som er vedlagt
indkaldelsen. Vi er i dialog med Københavns Kommune om dette og vil ligeledes inddrage alle
andelshavere i sagens videre proces.
En anden ny ting, vi måtte forholde os til, var de nye europæiske persondatabeskyttelsesregler
(GDPR), der trådte i kraft i maj 2018. Reglerne stiller skrappe krav til, hvordan virksomheder,
organisationer, offentlige myndigheder og altså også andelsforeninger håndterer persondata.
Bestyrelsen har på den baggrund vedtaget et nyt regelsæt for behandling af persondata i HF
Strandbo, som kan findes på vores hjemmeside.
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Derudover fik Strandbo gennemført droneopmåling af lodderne i Strandbo i foråret mhp. at få et
mere retvisende og forbedret grundlag for lodstørrelserne i Strandbo. Dette ikke mindst i lyset af
diskrepansen mellem vores egne og Københavns Kommunes optegnelser for vores lodstørrelser.
Opmålingsresultatet har desværre ikke givet os den ønskede og forventede entydighed, og vi
arbejder derfor videre på at finde den bedste model for godkendelsen og anvendelsen af
opmålingen, herunder i dialog med Københavns Kommune. Vi lægger stor vægt på at finde en
model, der ikke forringer forholdene for den enkelte andelshaver bl.a. set ift. reglerne for byggeri
på den enkelte lod. Vi vender tilbage til jer alle herom senere med forslag til vejen frem.
Et øjebliks efterrationalisering…
Vi erkender i bestyrelsen, at vi i den forgangne sæson nok i højere grad har givet vores
allesammens gamle dame mere lægelig opmærksomhed end social opmærksomhed. Det har
imidlertid været gjort med åbne øjne. Vi har tolket vores ansvar som bestyrelse som værende
mere et juridisk og økonomisk ansvar end et socialt. Derfor har vi fokuseret vores kræfter dér,
mens vi har opfordret andelshavere til med Strandbo-finansiering og lån af klubhuset at tage
ansvar for et par sociale arrangementer, der tidligere har været drevet af bestyrelsen. Det er alt
andet lige lettere at udlicitere en fødselsdagsfest og Sankt Hans aften end dialogen med
Københavns Kommune eller gennemskrivningen af vores vedtægter. Resultatet har været, at vi ikke
har haft nogen fødselsdagsfest eller lignende arrangement i august, som vi plejer. Til gengæld har
der været fuldt program med gangfester og et brag af en VM-fodboldfest i juni. Tak til Jer, der
bidrog til at værne om det sociale fællesskab i år!
Også stort tak til de frivillige, der har ydet en stor hjælp til den daglige drift, til hjemmesiden,
vandlukningen, containervagter, blomsterpasning og meget mere.
Endelig en tanke til dem, der gik bort i det forgangne år: Mogens & Birgit Christophersen,
Signelilvej 63. Dem vil vi mindes på generalforsamlingen, ligesom vi vil byde vores nye
andelshavere velkomne i Strandbo:








Line Aarsland, Signelilvej 77
Jesper Bergqvist, Signelilvej 49
Tyler & Henrik Høygaard, Signelilvej 88
Gitte Olesen & Mikkel Hald, Signelilvej 27
Randi & Katja Iversen, Signelilvej 83
Eva Papesch, Signelilvej 51
Astrid Hald & Jakob Korsby, Signelilvej 81

Den nye sæson
Den nye sæson venter lige om hjørnet. Om den vil byde på lige så flot vejr for Strandbo som 2018,
må tiden vise. Den vil i hvert fald byde på lige så mange spændende og krævende opgaver for
bestyrelsen og frivillige strandboere som det sidste års tid.
Første skridt til at sparke sæsonen i gang er at vælge ny formand og bestyrelse. Bestyrelsen står
enstemmigt bag anbefalingen af Jesper Nykjær Jeppesen, Signelilvej 70, som ny formand. Jeg tror,
at de fleste i Strandbo har bemærket, at Jesper på meget kompetent vis har bidraget til såvel
driften som den strategiske retning for Strandbo i de sidste 3 år. Derfor er han det oplagte valg. En
formand er imidlertid intet værd uden en dygtig og erfaren bestyrelse. Derfor er vi rigtig glade for,
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at Else har sagt ja til at tage to år mere som kasserer, mens Claus har sagt ja til to år mere som
medlem – primært for at påtage sig hovedansvaret for at køre de store byggesager med
Københavns Kommune i mål. Jane er ikke på valg, så hende har vi heldigvis glæde af i minimum ét
år mere. Jane har mere end nogen anden styr på driften i Strandbo og har tilmed som tidligere
formand kunnet påtage sig nogle af formandens opgaver i denne sæson, hvilket har været en stor
hjælp for at få det hele til at gå op. Dermed er den erfarne rygrad i Strandbos bestyrelse intakt i
endnu et år. Det betyder også, at der kun efterlades én bestyrelsesmedlemspost til besættelse.
Til at udfylde denne plads havde vi allerede i vores bestyrelse to oplagte kandidater – vores to
suppleanter, Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28, og Jonas Goldin Diness, Engvej 67 H – der begge
har taget et større medansvar for bestyrelsesarbejdet, end man kan forvente af suppleanter i en
frivillig forening. De har begge tilført Strandbo stor værdi i en tid, hvor der var brug for ekstra
hænder til at løfte de mange opgaver. Jonas er i mellemtiden blevet far til sin anden datter, hvorfor
hans tid som fuldt medlem nok hellere må følge en anden gang. Vi er dog meget glade for, at Jonas
alligevel har sagt ja til at fortsætte sit grundige og kompetente arbejde som suppleant. Lene har
heldigvis sagt ja til at påtage sig endnu mere ansvar i bestyrelsen, hvorfor bestyrelsen indstiller
hende som medlem. Lene er tiltænkt en rolle som næstformand i den nye bestyrelse, da hun
besidder de kompetencer, der skal til for at bistå formanden i ledelsen af bestyrelsesarbejdet.
Kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet er derfor sikret med 6 ud af 7 personer, der fortsætter, hvis
altså Generalforsamlingen er enig i vores anbefalinger.
Til den sidste åbne plads som suppleant i bestyrelsen indstiller bestyrelsen Nicolai Ruggren
Hansen, Signelilvej 67. Nicolai har allerede givet en frivillig hånd ved flere lejligheder og har meldt
sig klar til at bidrage på fast basis i den kommende sæson. Det er med andre ord et meget stærkt
hold, der har udtrykt ønske om at køre Strandbo videre. Vi håber, at I er enige i denne indstilling.
Af opgaver ud over den almindelige drift, som venter forude, kan følgende fremhæves:
- Krav fra Københavns Kommune om udvidet affaldssortering skal håndteres. Opgaven vil som
nævnt ovenfor blive tænkt ind i arbejdet med udviklingen af fællespladsen og toiletgrundene.
- Arbejdet med den supplerende tinglysningsdeklaration vil fortsætte, nu under de nye
omstændigheder, som vi vil drøfte på Generalforsamlingen.
- Færdiggørelse af vedligeholdelsesplanen.
- Elektronisk arkivering af den afsluttede retssag samt på sigt også resten af det fysiske arkiv.
- Endelig vil vi i 2019 – bl.a. efter opfordringer fra flere andelshavere – afholde en tredje
containerdag, hvor man kan komme af med grønt affald, ligesom vi vil afholde en ekstra
fællesarbejdsdag i 2019 (dvs. 4 dage), hvilket giver mere fleksibilitet for andelshaverne ift. at
deltage i fællesarbejdet i løbet af sæsonen.
-o0oDet her var så mit sidste skriv til jer. I hvert fald i denne omgang. Det har været en stor fornøjelse
at være med til at udvikle vores lille grønne plet ved Amager Strand i de sidste to år sammen med
mine gode kollegaer i bestyrelsen. Vi har nået meget, men kom ikke helt i mål. Det sagt, så vil der
med en dame i den alder nok altid være lidt skavanker, der skal plejes…
Vel mødt til Generalforsamlingen 2019!
Carsten Sander, formand for HF Strandbo
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Frivilligt arbejde
Tak til alle jer, der ydede et fantastisk stykke arbejde til gavn for hele foreningen i 2018.
FRIVILLIGE OPGAVER I STRANDBO UDFØRT I 2018:
Flaghejsning
Pasning af blomster i Engvejsafdelingen
Pasning af kummer på festpladsen
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 – Engvej og Tovelillevej
Snerydning på Amager Strandvej
Vandåbning
Pasning af container – Strandvejsafdelingen – om foråret
Pasning af container – Engvejsafdelingen – om foråret
Pasning af container – Strandvejsafdelingen – om efteråret
Pasning af container – Engvejsafdelingen – om efteråret
Fødselsdagsfest den 18. august
Blomsterkummer ved fælleshuset

ANSVARLIG:
Ole (Sig. 97) & Svend Erik (Sig. 64)
Benny (Eng. 65B)
Fællesarbejde
Fortsat som hidtil
Fællesarbejde/Tom (Eng. 65G)
Fællesarbejde
Klubhus-brugere
Fællesarbejde
Benny (Eng. 65B)
Ole (Sig. 36)
Holger (Sig. 89) & Kurt (Sig. 59)
Rasmus (Sig. 66) & Nikolaj (Sig.67)
Jonas (Eng. 67H) & Mario(Eng. 67T)
Jesper (Sig. 70) & Karsten (Sig. 75)
Tom (Eng. 65G) & Vagn (Eng. 67V)
Ikke afholdt
Helle (Sig. 74) & Søs (Sig. 82)

Hvem vil tage sig af de frivillige opgaver i sæson 2019?
FRIVILLIGE OPGAVER I STRANDBO I 2019:
Flaghejsning
Pasning af blomster i Engvejsafdelingen
Pasning af kummer på festpladsen
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 – Engvej og Tovelillevej
Snerydning på Amager Strandvej
Vandåbning
Pasning af container – Strandvejsafdelingen – 05.05.19
Pasning af container – Engvejsafdelingen – 05.05.19
Pasning af container – Strandvejsafdelingen – 16.06.19
Pasning af container – Engvejsafdelingen – 16.06.19
Pasning af container – Strandvejsafdelingen – 16.09.19
Pasning af container – Engvejsafdelingen – 16.09.19
Fødselsdagsfest den 17. august
Blomsterkummer ved fælleshuset
Loppemarked
Fællesplads-gruppen

ANSVARLIG:

Fællesarbejde
Fællesarbejde
Fællesarbejde
Klubhus-brugere
Fællesarbejde
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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

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

Metro konto
Renteindtægter Nykredit Bank
Obl. Renter
Andre indtægter

1. januar – 31. december 2018
Regnskab
2018
741.413,00
38.000,00
2.000,00
0,00
0,00
8.100,00
12.500,00
0,00

Budget
2018
740.000
30.000
1.500
0
0
6.000
10.000
0

Regnskab
2017
672.120,00
48.000,00
2.200,00
0,00
0,00
6.250,00
12.500,00
6.298,50

Budget
2017
670.000
30.000
1.500
0
0
8.000
10.000
0

802.013,00

787.500,00

747.368,50

719.500,00

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

Nedlagt

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

Nedlagt

Indtægter i alt

802.013,00

787.500,00

747.368,50

719.500,00

Udgifter
Grundskyld
Fællesplads-gruppen
Vandafgifter
Elafgifter
Forsikringer
Kontor/administration
Porto & Gebyrer
Blomster & gaver
Generalforsamling & møder
Hjemmesiden
Saltholmslauget
Reparation & vedligehold,
Toiletter
Hæk & hegn
Vejvedligehold og snerydning
Fødselsdag
Advokatbistand
Lodopmåling

501.057,94
0,00
53.717,32
2.821,83
9.609,21
5.866,00
4.084,01
1.440,00
15.122,22
278,00
0,00
70.886,41
1.169,85
7.247,63
0,00
0,00
31.875,00
31.250,00

490.000
30.000
70.000
3.500
10.000
4.500
4.000
2.000
16.000
300
0
92.000
1.000
4.000
4.000
3.000
20.000
31.250

486.792,95
0,00
66.231,94
2.755,97
8.767,98
4.027,24
3.991,61
0,00
15.109,15
213,00
0,00
104.641,40
0,00
0,00
4.149,50
2.597,81
104.250,00
0,00

490.000
0
75.000
4.000
10.000
10.000
5.000
3.000
15.000
2.300
0
105.000
5.000
6.000
5.000
3.000
100.000
0

Udgifter i alt

736.425,42

785.550,00

803.528,55

838.300,00

65.587,58

1.950,00

-56.160,05

-118.800,00

Årets resultat
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Budget for Andelshaveselskabet Strandbo 2019
Konto Indtægter/udgifter

Budget 2019

Bilag 1.3
Regnskab 2018

Budget 2018

1

Haveleje

kr 780.000,00

kr 741.413,00

kr 740.000,00

2

Indskud

kr 30.000,00

kr 38.000,00

kr 30.000,00

3

Klubhusleje

kr 1.500,00

kr 2.000,00

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 5.000,00

kr 8.100,00

kr 6.000,00

7

Fællesarbejde

kr 10.000,00

kr 12.500,00

kr 10.000,00

8

Div. indtægter/loppemarked

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

Indtægter ialt

Kr 826.500,00

Kr 802.013,00

kr 787.500,00

11

Grundskyld, incl.renovation
og storskrald

Kr 510.000,00

Kr 501.057,94

kr 490.000,00

12

Fællesplads-gruppen

kr 30.000,00

kr. 0,00

kr 30.000,00

13

Vand-afgifter

kr 70.000,00

kr 53.717,32

kr 70.000,00

14

El-afgifter

kr 3.500,00

kr 2.821,83

kr 3.500,00

15

Forsikringer

kr 10.500,00

kr 9.609,21

kr 10.000,00

16

Kontor/administration

kr 7.000,00

kr 5.866,00

kr 4.500,00

17

Porto & gebyrer

kr 4.500,00

kr 4.084,01

kr 4.000,00

18

Blomster & gaver

kr 3.000,00

kr 1.440,00

kr 2.000,00

19

Generalforsamling & møder

kr 16.500,00

kr 15.122,22

kr 16.000,00

20

Hjemmesiden

kr 300,00

kr 278,00

kr 300,00

21

Saltholmslauget

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

22

Reparation & vedligeholdelse

kr 120.000,00

kr 70.886,41

kr 92.000,00

23

Toiletter

kr 3.000,00

kr 1.169,85

kr 1.000,00

24

Hæk & hegn

kr 7.000,00

kr 7.247,63

kr 4.000,00

25

Vejvedligehold & snerydning

Kr 4.000,00

kr 0,00

kr 4.000,00

26

Fødselsdag

kr 3.000,00

kr 0,00

kr 3.000,00

27

Advokatbistand mm

kr 20.000,00

kr 31.875,00

kr 20.000,00

28

Lodopmåling

kr 0,00

kr 31.250,00

kr 31.250,00

Kr 812.300,00

Kr 736.425,42

Kr 785.550,00

kr. 14.200,00

Kr 65.587,58

Kr 1.950,0

Udgifter ialt
Årets resultat

9

Bilag 2
21. februar 2019
Bestyrelsens redegørelse for sagen om supplerende deklaration for Strandbo.
På GF 2018 blev det vedtaget at arbejde videre med henblik på at tinglyse en supplerende
deklaration for Strandbo, der indeholder regler for såvel størrelse som placering af bebyggelse.
Hermed ville tilladelse til byggeri i Strandbo kunne ske efter det reducerede bygningsreglement for
kolonihaver, som oplyst af Københavns Kommune over for Strandbo på tidligere møde.
Baggrunden herfor var, at Strandbo på et møde med Københavns Kommune 8. februar 2018 var
blevet oplyst om, at en dom i landsretten havde medført, at haveforeninger, herunder Strandbo, er
underlagt det fulde Bygningsreglement mod tidligere kun det reducerede bygningsreglement for
kolonihaveområder.
Kort fortalt siger dommen i landsretten, at byggeri i kolonihaveforeninger kun er omfattet af det
reducerede bygningsreglement for kolonihaveområder (som vi har været vant til), såfremt der er
en lokalplan eller en tinglyst deklaration, hvori der er angivet bestemmelser for såvel omfang som
placering af byggeriet på lodderne, (herunder afstandskrav til anden bebyggelse og til matrikel- og
lodskel). Ikke alle disse bestemmelser er med i den eksisterende tinglyste udlodningstilladelse for
Strandbo og i øvrigt heller ikke for en del andre kolonihaveforeninger i Københavns Kommune.
Det betyder, at alt byggeri i Strandbo og andre kolonihaveforeninger er omfattet af det fulde
bygningsreglement og kræver en egentlig byggetilladelse. Det er en meget markant ændring i
forhold til tidligere tiders praksis i haveforeningen. Det betyder en væsentlig stigning i krav, som
vil fordyre og besværliggøre såvel proces som byggeri.
På GF 2018 blev det aftalt, at en supplerende deklaration ikke måtte medføre fordyrende
tinglysningsudgift for den enkelte andelshaver, men kun være en samlet udgift for Strandbo.
Det blev endvidere anbefalet, at være opmærksom på, om KK ville stille særlige krav/betingelser.
Vedrørende tinglysningsudgiften er dette undersøgt ved henvendelse til såvel landinspektør som
Tinglysningsretten, som vejledende udtaler, at en deklaration som angivet (med en generel
deklarationstekst for hele Strandbo) alene kræver en samlet tinglysning for hele matriklen
Strandbo – og ikke på de enkelte lodder. Dette blev oplyst på den ekstraordinære GF i 2018.
På forhånd og på det tidspunkt havde Københavns Kommune ikke stillet særlige krav eller
betingelser for tinglysning af en supplerende deklaration, andet end de angivelser og oplysninger
om matriklen, der skal bruges ved en tinglysning. Fra landinspektøren fik vi endvidere at vide, at
andre kolonihaveforeninger var på vej med samme ønsker om deklaration. På den baggrund
rettede Bestyrelsen i mail af 10. juli 2018 henvendelse til Københavns Kommune med henblik på et
møde om en nærmere afklaring af det videre godkendelsesforløb af en supplerende deklaration
med en generel deklarationstekst for hele Strandbo om regler for omfang og placering af
bebyggelse.
Med mail af 31. juli 2018 udbad Københavns Kommune sig imidlertid tid til at få afklaret en
usikkerhed vedrørende kommunens mulighed for som bygningsmyndighed efterfølgende at kunne
kræve brandsikring af eksisterende bebyggelse, hvis kommunen bliver opmærksomme på, at

eksisterende bebyggelse er opført for tæt uden brandsikring. Kommunen havde brug for at få
afklaret dette, inden deklarationen vil kunne blive tinglyst. Det blev i mail af 3. september 2018
oplyst, at kommunen fortsat afventede en redegørelse fra deres advokat om, hvordan kommunen
er stillet som bygningsmyndighed i nævnte forhold.
Med baggrund i den juridiske redegørelse som kom i efteråret 2018 har Københavns Kommune nu
oplyst, at såfremt Københavns Kommune skulle godkende den supplerende deklaration på det
foreliggende grundlag vil kommunen som bygningsmyndighed ikke efterfølgende kunne kræve
brandsikring til eksisterende bebyggelse. Det vil Københavns Kommune som bygningsmyndighed
ikke kunne leve med og vil derfor ikke som oprindeligt forudset godkende en supplerende
deklaration.
På den baggrund har repræsentanter fra bestyrelsen haft møde med Københavns Kommune 30.
november 2018 for at få nærmere oplysning om, hvor Strandbo står i denne nye udvikling. På
mødet blev gennemgået en lang række emner. Det korte af det lange er, at forudsætningerne for
tinglysning af en supplerende deklaration for Strandbo er markant ændrede i forhold til det
oprindelige udgangspunkt.
Det betyder, at KK først vil godkende en supplerende deklaration om størrelse og placering af
bebyggelse, når den eksisterende bebyggelse i haveforeningen er lovliggjort. Kolonihaver uden
lokalplan eller tinglyst deklaration om størrelse og placering af bebyggelse er omfattet af hele
bygningsreglementet. Det kræver byggetilladelse, at få lovliggjort eksisterende bebyggelse og at
opføre ny bebyggelse.
Der skal søges om byggetilladelse til ny bebyggelse – både kolonihavehuse og anden bebyggelse.
Godkendelse af størrelse og placering af ny bebyggelse sker efter en konkret vurdering.
Center for Bygninger (CfB) har opstillet retningslinjer for den konkrete vurdering og er i øvrigt i
færd med at skrive en vejledning.
Fordelen er,
at efter tinglysning af en deklaration med bestemmelser om størrelse og placering af bebyggelse,
vil det ikke længere kræve byggetilladelse at opføre bebyggelse, men alene en godkendelse efter
det reducerede bygningsreglement. Det vil betyde, at vi helt kan erstatte den gamle
udlodningstilladelse med en ny generel deklarationstekst for hele Strandbo, der indeholder
bestemmelser om maksimalt byggeri, max. højde og afstand til lod- og matrikelskel samt krav til
brandssikring, som følger CfB’s udgangspunkt for godkendelse af havehuse. Og det vil kun være en
begrænset del af bygningsreglementet, som skal overholdes. Det vil med andre ord igen kunne
blive nemmere og mindre omkostningsfuldt at bygge i Strandbo.
Tilladelse til byggeri ud over reglerne for størrelse og placering vil dog fortsat kræve en
dispensation som hidtil og dermed byggetilladelse, såfremt Strandbos bestyrelse vil give fuldmagt
til at søge dispensation. Vi kan stadig opretholde vores egne afstandskrav til bebyggelse som de
fremgår af ordensreglementet, så længe disse ikke er i modstrid med kommunens regler.
Ulempen er,
At eksisterende bebyggelse skal lovliggøres og have en byggetilladelse, specielt ift. brandsikring,
inden der kan tinglyses en sådan deklaration, og at der skal udarbejdes en samlet brandsikringsplan for Strandbo. Det kan medføre omkostninger for lodder med bebyggelse, der fx ligger for tæt
på anden bebyggelse på nabolodder og ikke lever op til bygningsreglementet fsva. brandsikring.
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Ulemperne slipper vi imidlertid ikke for.
Københavns Kommune har med baggrund i konsekvenserne af landsretsdommen besluttet, at den
eksisterende bebyggelse i alle kolonihaverne i Københavns Kommune skal lovliggøres, da
bebyggelserne er opført uden byggetilladelse.
KK har meddelt i mødet med bestyrelsen, at de tilladelser der hidtil er givet ikke er byggetilladelser,
men alene planlægningstilladelser i forhold til den tinglyste udlodningstilladelse fra 1934 og
godkendelser i forhold til det reducerede bygningsreglement. (Det gælder dog ikke for kolonihaver,
som er omfattet af en lokalplan med bestemmelser om størrelse og placering af bebyggelse.)
Kommunen oplyser, at som bygningsmyndighed har Center for Bygninger pligt til at påse, at
bebyggelse i kolonihaver lovliggøres. Lovliggørelse vil kræve registrering af lodder og bebyggelse
på målfaste tegninger og ansøgning om byggetilladelse og andre relevante tilladelser.
Center for Bygninger vil kræve lovliggørelse med hensyn til sikkerheds- og sundhedsmæssige
forhold – herunder brandsikkerhedsmæssige forhold. Størrelsen af bebyggelse, som kan
godkendes i den enkelte kolonihaveforening, vil blive fastlagt efter en konkret vurdering.
Der skal foretages en brandsikring af bebyggelse, der ligger for tæt.
CfB anbefalede på mødet, at der laves en samlet brandsikringsplan for haveforeningen.
Efter 2019 vil det være en certificeret brandrådgiver, som skal dokumentere eller kontrollere en
sådan brandsikringsplan. Hvis der søges om lovliggørelse af den eksisterende bebyggelse i 2019,
vil det være CfB, som foretager byggesagsbehandling vedr. brand.
CfB vil starte lovliggørelsesprocessen op i 2019 med 3 kolonihaveforeninger og har tilbudt
Strandbo at være en af disse tre i et pilotprojekt/forsøgsordning. Fordele og ulemper for denne
eventuelle deltagelse i pilotprojektet er endnu ikke afklaret endsige tilstrækkelig oplyst, hvorfor
bestyrelsen vurderer, at der ikke kan tages stilling hertil på nuværende tidspunkt
Konklusion
Der skal ikke være tvivl om, at det ikke var dette resultat bestyrelsen havde forudsat, regnet med
og forventet, da vi startede dialogen med Købehavns Kommune.
Det vil koste penge for den enkelte andelshaver, at få lovliggjort/godkendt eksisterende
bebyggelse, såvel til det byggesagsmateriale, der skal udarbejdes, som til de faktiske
foranstaltninger der skal foretages på de enkelte lodders bebyggelser. Det vil primært bestå i
brandsikring.
Disse forhold vil være gensidige ift. nabolodder. Der kan være særlige forhold med for meget
bebyggelse på den enkelte lod, der vil kræve andre/yderligere foranstaltninger (dispensation eller
fjernelse af for meget bebyggelse). Det er Københavns kommune, der suverænt bestemmer hvilke
foranstaltninger, der vil blive pålagt den enkelte andelshaver. Eventuelle gamle ”byggetilladelser”,
som Hf. Strandbo ikke har modsat sig ud fra gamle/tidligere vedtægter og retningslinjer i
ordensreglementet har ingen betydning for lovliggørelsen af det eksisterende byggeri.
Dertil kommer udgift til en brandsikringsplan, der dog kan etableres som en kollektiv
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foranstaltning/udgift for hele Strandbo, og hvortil droneopmålingen eventuelt kan anvendes.
Vi kan godt vælge ikke at få tinglyst en supplerende deklaration, men vi slipper ikke for at
eksisterende bebyggelse skal lovliggøres (specielt med henblik på brandsikring).
Bestyrelsen anbefaler derfor:
 at bestyrelsen fortsætter dialogen med Københavns Kommune om lovliggørelse af al
eksisterende bebyggelse i Strandbo, herunder en samlet overordnet tidsramme for
lovliggørelsen
 at Strandbo inviterer repræsentanter for Københavns Kommune/Center for Bygninger til
informations- og oplysningsmøde med andelshaverne i andet kvartal 2019, med mulighed
for at stille spørgsmål direkte til kommunen
 at Strandbo går i dialog med CfB om pilotprojektet/forsøgsordningen med 3
haveforeninger, således at andelshaverne senere – på et mere oplyst grundlag – kan
vurdere og tage stilling til om Hf. Strandbo skal gå ind i pilotprojektet/forsøgsordningen
 at Strandbo sammen med andelshaverne udarbejder en samlet brandsikringsplan for hele
foreningen
 at Strandbo efterfølgende får udarbejdet en supplerende deklaration med en generel
deklarationstekst med bestemmelser om størrelse og placering af bebyggelse, samt
brandkrav.
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Bilag 3
18. februar 2019
Redegørelse for droneopmåling
Generalforsamlingen 2018 bevilgede 31.500 kr. til at få gennemført en droneopmåling af Strandbos
lodder med henblik på en opdatering af lodstørrelser.
Baggrunden var, at tidligere bestyrelser og andelshavere har oplevet, at der har vist sig unøjagtigheder mellem de lodstørrelser Københavns Kommune lægger til grund for omfanget af byggeri på
den enkelte lod og de oplevelser og opmålinger som de enkelte andelshavere mener skal lægges til
grund.
Samtidig er der også gennem tiderne sket et ændringer af de faktiske lodstørrelser uden at disse er
sanktioneret af Københavns Kommune.
Københavns Kommune havde tilkendegivet, at de gerne vil medvirke til en opdatering af lodstørrelserne, hvis droneopmålingen holder sig inden for unøjagtigheder på under 10 -15 cm.
Derfor gennemførte bestyrelsen en droneopmåling i foråret 2018 med det formål;
1. at få opmålt eksisterende lodstørrelser i Strandbo mhp. opdatering af lodstørrelserne
2. at få et mere realistisk billede af lodstørrelserne
3. at få anerkendt de opdaterede lodstørrelser som grundlag for bebyggelsens omfang på
de enkelte lodder ved byggeri i Københavns Kommune
4. at vurdere om toiletgrunden I Strandvejsafdelingen var stor nok til at kunne udloddes
som lod i forbindelse med omstrukturering af fællespladsen
Det har været en forudsætning, at droneopmålingsresultatet skulle være en forbedring for alle
andelshaverne inden for rammerne af de optimale byggemuligheder på den enkelte lod og ikke en
forringelse af eksisterende forhold, ligesom droneopmålingsresultatet skal anerkendes af andelshaverne og Københavns Kommune.
Det har imidlertid vist sig, at droneopmålingsresultatet ikke vist den entydighed i forhold til
forudsætningerne og størrelserne på de enkelte lodder.
Bestyrelsen har derfor valgt at sætte konklusioner på baggrund af droneopmålingsresultatet i bero
indtil videre. Det betyder, at bestyrelsen skal have opstillet og afklaret en model for
implementeringen og godkendelsen af droneopmålingsresultatet, der forbedrer - og ikke forringer
- forholdene for de enkelte andelshavere mest muligt. Dette vil kræve nogle forhandlinger med
Københavns Kommune med henblik, at opnå et resultat alle parter kan anerkende som en
forbedring af forholdene.
Selve droneopmålingen kan vise sig at kunne få betydning i forhold til sagen om lovliggørelse af alt
byggeri i Strandbo og en supplerende deklaration for Strandbo.
Se også redegørelse for sagen om supplerende deklaration for Strandbo (bilag 2).
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Bilag 4
Affaldshåndtering 2019
Københavns kommune kræver, at vi senest 1. juli 2019 indfører fuld affaldshåndtering i HF
Strandbo på linje med den affaldshåndtering, der gælder for etageejendomme i Københavns
Kommune.
Vi har allerede taget hul på opgaven, og i 2018 fik vi indført fælles containere til BIO-affald. Fra
sommeren 2019 skal vi imidlertid også have (mere) plads til bl.a.:
-

Papir
Pap
Glas
Plastic
Farligt affald (maling mv.)

Dette gælder både Engvejsafdelingen og Strandvejsafdelingen. Derfor har vi i budgettet afsat
midler til etablering af disse affaldspladser.
Vi arbejder på løsninger, der så vidt muligt kan rummes på vores eksisterende fællesarealer på
toiletgrundene, således at pladserne bliver til så lille en gene for foreningen som muligt. Vi er i
dialog med kommunen, som skal godkende placeringen. De har en række krav, som skal være
opfyldt inkl. adgang for stor skraldebil til containere samt fast underlag på og til affaldspladserne.
I Strandvejsafdelingen forventer vi, at der som minimum skal lægges flere fliser på toiletgrunden,
og at nogle af vores plantekasser skal fjernes for, at de store skraldebiler kan komme til. Det vil
formentlig betyde, at der skal fjernes noget forurenet jord, da plantekasserne er lavet af svæller.
I Engvejsafdelingen undersøger vi, om vi kan etablere containerplads på bagsiden af
toiletbygningen og lave en låg i hegnet ud mod vejen, som kan bruges, når containerne skal
tømmes, så vi undgår at skabe faciliteter til tunge køretøjer på gangene (noget der i sig selv er nær
umuligt ifølge kommunen). Det kan ikke udelukkes, at der også bliver brug for at se på
affaldspladsen ved lågen ud til Engvej 67. Mere info om proces og mulige løsninger følger.
Hvis der er nogen, der har lyst til at deltage i arbejdet med dette, så meld jer gerne til Jesper i
bestyrelsen.
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Bilag 5
Opdaterede vedtægter
Bestyrelsens motivering af forslag til opdatering af vedtægter
Bestyrelsen anbefaler, at der stemmes JA til udkast til nye vedtægter for HF Strandbo. Der er to
grunde til, at bestyrelsen har valgt at arbejde med foreningens vedtægter:
1. Der har ved flere lejligheder i de seneste år været udfordringer med at få en kandidat til
posten som formand for bestyrelsen i HF Strandbo. Ved at ændre vedtægterne således, at
generalforsamlingen vælger en samlet bestyrelse, som herefter selv har mulighed for at
konstituere sig og fordele formandens opgaver bedre – hvor nødvendigt via fuldmagt –
håber vi, at det bliver lettere at vælge en bestyrelse i fremtiden.
2. Vedtægterne i deres nuværende form er skrevet og rettet til over mange år. De er af den
grund gennem tiden blevet meget svære at læse. Derfor synes vi, at der er behov for en
generel opdatering af vedtægterne. Formålet med denne opdatering er at gøre
vedtægterne lettere at finde rundt i – og forstå - ligesom uaktuelle bestemmelser er
foreslået fjernet. Der er primært, men ikke kun, tale om sproglige opdateringer.
De væsentligste ændringer:
A. Nuværende § 4 om Ledelse og § 5 om Ledelsens opgaver
B. Nuværende § 7 Regnskabet
Reference til checks (som er afskaffet) og girokonto/girokort er fjernet .
C. Priser, gebyrer og øvrige takster nævnt i vedtægterne
I stedet for at skulle finde priser, gebyrer og takster i vedtægterne har vi samlet alle priser i
et prisblad som vedtægterne henviser til. Formålet er at det skal være let at finde vores
priser, og let at ajourføre priserne. Indførelsen af prisliste ændrer ikke ved at det er
Generalforsamlingen der beslutter priser.
D. Nuværende § 19 afskaffes
Den nuværende § 19 giver pensionerede medlemmer med mindst 10 års anciennitet i
foreningen mulighed for at få henstand for betaling af halvdelen af havelejen under visse
forudsætninger og til en rente på 1% om måneden. Den foreslås afskaffet, da:
 denne mulighed for henstand ikke har været benyttet i de sidste mange år
 forudsætningerne for henstand/lån er utidssvarende og svære at administrere
 rentesatsen for en sådan restance er fastsat til 1% om måneden, hvilket er langt
over, hvad der er god skik i dag.
Vurderer vi at muligheden er utidssvarende og ikke bør indgå i vores vedtægter. Hvis der
på et senere tidspunkt igen opstår behov for at foreningen hjælper udvalgte medlemmer
kan generalforsamlingen vedtage de fornødne regler.
[Forslag til nye vedtægter samt liste over priser i Strandbo vedlægges som eksternt bilag.]
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Bilag 6
Bestyrelsens forslag om stillingtagen til oktober-dagrenovation
Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til, om vi i Strandbo fremadrettet skal have
dagrenovation i oktober måned.
Motivation for forslaget:
De sidste 2 år har vi i HF Strandbo tilkøbt dagrenovation i oktober måned. Baggrunden for dette var
en ændring i kommuneplanen, der tillod overnatning i haverne i oktober måned.
Generalforsamlingen besluttede på den baggrund i 2017, at der i 2017 blev etableret renovation,
således, at vi havde dagrenovation i hele den periode, man må bo i haverne. Vi fortsatte i 2018 med
dagrenovation i oktober måned.
Prisen for dagrenovation i oktober måned er imidlertid stedet betydeligt fra 2017 til 2018. Vi mener
derfor, at det er mest korrekt på ny at spørge generalforsamlingen, om vi fra 2019 og fremover skal
have dagrenovation i oktober måned.
Nedenfor oplistes en stribe argumenter for og imod at tilkøbe dagrenovation for oktober måned
Fordele

Ulemper

Behovet stiger, da sæsonen bliver længere og
længere pga. vejret.
Solidaritet. Alle haveejere kan få hentet affald
uanset hvornår i sæsonen de benytter
haverne. Der er relativt få brugere i både
starten og slutningen af sæsonen, og ved at
tilbyde dagrenovation i hele sæsonen stilles
alle lige.
Hvis vi ikke har renovation i den sidste
måned, hvor vi kan benytte haverne, er der
risiko for, at skrald ”ophobes” i haverne i
oktober, hvilket kan medføre flere rotter.

Pris – renovation koster ca. 22000 kr.(2018pris) pr. måned
Det er tilsyneladende få haver (forsigtigt
anslået mellem 10% og 20% af haverne), der
gør brug af dagrenovationen i oktober 2018.
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Bilag 7
28. december 2018
Forslag stillet af Lars & Sommer Nordbjærg (støttet af Katka Arentsen):
Vi foreslår, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger muligheden for, at
der bliver lagt helårsvand ind haveforeningen Strandbo.
Arbejdsgruppen skal frem til næste generalforsamling se på de juridiske aspekter samt
de økonomiske konsekvenser herfor, og således føre det op til afstemning i 2020.
Inspiration til arbejdsgruppen:
Haveforeningen sørger for, at der bliver lagt helårsvand i gangarealet. Der etableres
endvidere brønde på hvert havelod, hvortil der vil kunne aflæses forbrug ved målere i
brøndene.
Hver enkelt havelod kan efterfølgende tilslutte sig alt efter behov - og eller økonomi,
dog skal alle tilsluttes vandmålere for synliggørelse af forbrug.
Motivation
Det kan konstateres, at klimaet har gjort det muligt at blive længere end den normale
sæson er tiltænkt, hvilket en del benytter sig af.
Det må betyde, at vi elsker vores haver, selvom behovet for at bo der hele året ikke er
hensigten. Men tanken om at kunne holde en jul - eller bare nyde en weekend i vinterhalvåret, er en dejlig drøm.
Det kan ligeledes holde indbrud fra dørene idet, vi bliver et utilregneligt folkefærd, der
kommer på forskellige tider, året rundt, i vores små huse.
Hvor der er indført helårsvand, har det i lang udstrækning vist sig, at forbruget af vand
formindskes, idet der kommer en større individuel bevidsthed om forbrug. En individuel afregning vil ligeledes være mere retfærdig.
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Bilag 8

Valg af ledelse:
Opgave:

Nuværende:

Bemærkning:

Formand

Carsten Sander,
Engvej 67F

Modtager ikke
genvalg

Kasserer

Else Andersen,
Signelilvej 29
Jane Ivarsen,
Signelilvej 59
Claus Josefsen,
Signelilvej 93
Jesper Nykjær
Jeppesen,
Signelilvej 70
Jonas Goldin
Diness,
Engvej 67H
Lene Vossbein
Nielsen,
Signelilvej 28
Holger Andersen,
Signelilvej 89
Tonny Ellegaard
Christensen,
Engvej 65P
Margit Nielsen,
Engvej 65B

Modtager
genvalg
Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

Revisor
Revisor

Revisorsuppleant

Modtager
genvalg
Indstilles som
formand
Modtager
genvalg
Indstilles som
medlem til
bestyrelsen
Modtager
genvalg
Ikke på valg

Modtager
genvalg

Bestyrelsens
forslag

Jesper Nykjær
Jeppesen,
Signelilvej 70
Else Andersen,
Signelilvej 29
Jane Ivarsen,
Signelilvej 59
Claus Josefsen,
Signelilvej 93
Lene Vossbein
Nielsen,
Signelilvej 28
Jonas Goldin
Diness,
Engvej 67H
Nicolai Ruggren
Hansen,
Signelilvej 67
Holger Andersen,
Signelilvej 89
Tonny Ellegaard
Christensen,
Engvej 65P
Margit Nielsen,
Engvej 65B

Valgt/
vælges
til:
2020

2021
2020
2021
2020

2020

2020

2021
2020

2020

19

Bilag 9

Kalenderen 2019:
Marts
16-03-19

Formiddag/eftermiddag

Åbning for vand (hvis frostfrit).

01-04-19

Morgen

Dagrenovation starter.

28-04-19

kl. 1000 – 1100

Standerhejsning.

01-05-19

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

04-05-19

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng. 67L-67V/Sig. 42-61.

05-05-19

kl. 1000 – 1200

Container til storskrald + haveaffald

30-05-19

kl. 1030 (Kr. Himmelfart)

Cykeltur.

05-06-19

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

15-06-19

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng. 65A-65K /Sig. 24-41.

16-06-19

kl. 1000 – 1200

Container til haveaffald.

23-06-19

kl. 1800

Skt. Hans Fest.

29-06-19

kl. 1100 – 1600

Strandbos loppemarked.

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

03-08-19

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng.67A-67K/Sig. 63-77.

07-08-19

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

10-08-19

Se opslagstavlen

Fødselsdagsfest.

04-09-19

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

07-09-19

kl. 1800

Kondiafslutning.

14-09-19

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng. 65L-65X/Sig. 79-97.

16-09-19

kl. 1000 – 1200

Container til storskrald + haveaffald

30-09-19

Morgen

Dagrenovation slutter.

April

Maj

Juni

Juli
03-07-19
August

September
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Oktober
02-10-19

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

Ca. 04.10.19

Midt på dagen

Klubhuset lukkes.

Se hjemmesiden

Vandet lukkes – afhængig af vejrliget.

November

Ca. 15. nov.

Bemærk - når ny bestyrelse er valgt og har konstitueret sig, kan der forekomme ændringer til
kalenderen. Så hold øje med hjemmeside og opslagstavler.
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