Andelshaveselskabet Strandbo
27. februar 2018.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo:
Onsdag den 14. marts 2018 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. Forslag fra bestyrelsen (bilag 2):
– Forslag om supplerende deklaration i forhold til udlodningstilladelsen.
– Forslag til ændring af Ordensreglementets pkt. 3.
b. Forslag fra medlemmerne (Bilag 3):
Følgende 3 forslag er stillet af Jørgen Rasmussen, Signelilvej 94:
– Forslag om at pålægge bestyrelsen at rette henvendelse til Dong/Ørsted.
– Forslag om at pålægge bestyrelsen at udfærdige og offentliggøre udførlige
referater af bestyrelsesmøder.
– Forslag om at pålægge bestyrelsen at oplyse evt. berørte byggeansøgere om
konsekvens efter retssag.

6. Valg af ledelse, revisorer og suppleanter, jfr. vedtægternes §4 (Bilag 4).
7. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Formandens beretning
Som formand vil jeg benytte denne lejlighed til at give Jer mit perspektiv på året der gik. Udover at
redegøre for et par af årets vigtigste begivenheder, vil jeg orientere om lodstørrelser, retssagen og
takke af som Strandboer.
∞∞∞o∞∞∞
Det meste er sagt i nyhedsbrevene gennem året, hvor vi løbende orienterer om det der er drøftet
på bestyrelsesmøderne, men her følger en kort gennemgang.
Efter sidste års generalforsamling, hvor Kamilla Bergström Aaberg og Else Andersen blev genvalgt
som henholdsvis formand og kasserer konstituerede bestyrelsen sig med Jane Ivarsen som næstformand, Claus Josefsen og Jesper Nykjær Jeppesen som bestyrelsesmedlemmer. John Bergqvist
blev genvalgt som suppleant og som ny suppleant valgtes Carsten Sander og med ham, endnu en
stor ressource til bestyrelsen.
På generalforsamlingen 2017 fik vi mange gode input i workshoppen, om hvad medlemmerne ønsker af tiltag og begivenheder, som kan være med til at styrke fællesskabet. Et par af dem er allerede virkeliggjort, bl.a. gymnastik, get-together, bingo og kagekonkurrence. Fællespladsgruppen er
i fuld gang og andre tiltag kan, med fælles hjælp, blive virkelige i 2018.

Året der gik
Året startede med 2 triste begivenheder. I februar var der indbrud i 9 huse på Nordre Strandgang. I
marts måned blev der begået hærværk i to haver på Søndre Strandgang, hvor store træer delvist
blev beskåret til stor fare for beboerne. Såvel indbrud som hærværk blev politianmeldt, for så vidt
angik hærværket var der ved anmeldelsen bilagt et udsagn fra en af de omkringboende parcelhusejere.
Standerhejsningen var en velkommen festlig fejring af starten på årets sæson, med gensynsglæde
og hygge om fælles morgenmad og sang. Tilslutningen til standerhejsning, cykeltur, Skt. Hans og
det store brag af en weekend get-together vidner om, at vi rigtig gerne vil hinanden i Strandbo.
Fællesarbejdet forløb som håbet, meget vedligehold blev udført og derved mange udgifter for
Strandbo sparet. Loppemarkedet var et stort arbejde for de frivillige, der indtjente kr. 6.298,50,
som primært anvendes til drift af klubhuset. Tusind tak for den omfattende indsats.
Sneglene har fundet ud af, at det er et skønt sted at være og vi har opfordret til, at alle gør sit for
at holde dem væk. Dagrenovation i ydermånederne og storskrald har været en blandet fornøjelse
af samarbejdet med renovationsansvarlige i kommunen. Storskraldscontaineren kom ikke ind som
planlagt og dagrenovationen i de fælles opsamlingsspande i oktober blev overfyldte. Det skal vi
finde en anden løsning på.
Tak til alle der bidrager med stort og småt gennem året, gennem kunnen eller væren. På den måde
er vores haveforening både et sted der fungerer og et skønt sted at være. Vi får i år brug for nye
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kræfter i bestyrelsen og derfor opfordrer jeg til at I som medlemmer stiller op med det I nu kan af
tid og ressourcer, så det frivillige bestyrelsesarbejde kan bestå og forblive bæredygtigt.

I 2017 har bestyrelsen bl.a. arbejdet med:
-

Nye standere til vinterhaner, er nu opsat i begge afdelinger. Dog fryser de stadig.
Ny haveplan-skiltning, så man kan få overblik over de nye adresser
Reparation af fællestoiletter, med uvurderlig hjælp fra fingernemme medlemmer
Hjemmesiden, at undersøge muligheder og behov for en mere integreret side, er i proces
Fællesarrangementer der imødekommer medlemmers ønsker
Havevandring, henstillinger, opfølgning og valg af Strandbos flotteste kolonihave
Nye andelsbeviser, opdaterede med nye adresser og i en almindelig A4 størrelse
Lavet procedurer til køb/salg, tilgængelig på hjemmesiden
Byggesager, mange der rejser flere og nye spørgsmål, dette tager meget arbejde
Samarbejde og møder med KK om lodstørrelser og andre tvivlspørgsmål ang. byggeregler
Klager og regler ang. spildevand og tanke på Strandbos lodder, for høje træer og nabopleje
Samarbejde med Fællespladsarbejdsgruppen, der selv vil orientere om deres store arbejde
Hærværk og tyverisager
Kontrakt ang. hold af katte og hunde i Strandbo
Dagrenovations- og storskraldsløsninger
Retssagen, herunder meget kommunikation med advokat

Der er der udover mange løbende ting der skal gøres gennem et år, som vi i bestyresen bruger meget af vores fritid på – et arbejde som vores bestyrelse, tidligere og kommende bestyrelser virkelig
fortjener anerkendelse og taknemmelighed for.

Lodstørrelser
Efter at have behandlet flere byggeansøgninger har det vist sig, at de lodstørrelser i Strandbo som
Københavns Kommune administrerer efter ved byggesager, og de lodstørrelser som Strandbo har
fået oplyst fra Københavns Kommune, ikke er de samme. Det har gjort det meget svært for ansøgerne og bestyrelsen, at vide hvilket grundlag for beregning af bebyggelsesprocent der er, og flere
ansøgere har af den grund ikke kunne få fuldmagt. Det har været til stor besvær for både ansøgere
og bestyrelsen, da vi ikke har kunne få et klart svar fra KK til at arbejde videre med.
Siden maj ´17 har bestyrelsen derfor forsøgt at få et møde med Københavns Kommune om
lodstørrelserne i Strandbo. Det lykkedes først i januar ´18 hvor det blev klart, at Strandbo
øjensynligt ikke har anmeldt ændringer af lodarealerne, der er foretaget gennem tiderne. Det
betyder, at hverken ekspropriationer pga. metro og veje, sammenlægninger af lodder, inddragelse
til fællesarealer o.l. aldrig er blevet registreret hos Kommunen. Derfor er det nødvendigt at dette
bliver gjort, så vi får et fælles grundlag med Københavns Kommune, at administrere efter.
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Københavns Kommune har derfor anbefalet Strandbo, at få foretaget en vejledende og opdateret
opmåling til dette formål. Når de efterfølgende skal behandle ansøgninger om opførelse af
bebyggelse, skal Københavns Kommune bruge en målfast situationsplan af den konkrete lod fra
ansøger.
Vi regner med at dette letter byggesagsarbejdet betragteligt for alle der ønsker at bygge, samt for
bestyrelsen og Kommunen.

Medlemmernes livscyklus
Desværre har vi også i 2017 mistet liv i Strandbo:




Marianne Bergqvist, Signelilvej 49/S.4
Ove Olesen, Signelilvej 27/N.12
Svend-Erik Jensen, Signelilvej 48/S.6

Vi vil med taknemmelighed mindes og savne vores kære naboer.
Af nye medlemmer til Strandbo har vi i år budt velkommen til:
Engvej 65N/N 43
Jesper Byrdorf
Signelilvej 40/N.15 Majken Wiingaard
Signelilvej 51/S.1
Christian F. Puglisi
Signelilvej 73/S.28 Ulla & Helle Stuart Andersen
Signelilvej 92/N.30 Christine Hjorslev Poulsen & Bo Skjold Christensen
Engvej 67C/S.52
Rachel MacIntyre & Roar Holger Henningsen
Engvej 67T/S.53
Sussie Melsen & Mario Bortolotti
Vi er rigtig glade for, at I er blevet del af Strandbo.

Retssagen
Stævningen og retssagen mod bestyrelsen har fyldt rigtig meget og endte med i december, at Jørgen Rasmussen (JR) fik medhold. På trods af juridiske argumenter for at der er undtagelser, blev
konklusionen fra dommen generel. Man skal altid have mulighed for at stemme om status quo,
uanset at status quo er at praktisere. Dvs. at der må stå én (ulovlig) beskrivelse i ordensreglementet og praksis være en anden (fordi den skal være lovlig).
På trods af adskillige forsøg på forlig, mægling og forhandling om en mindelig løsning med JR i de
næsten 2 år det har taget, skulle Strandbo, foruden omkostninger til egen advokat og retssag, betale 10.000 kr. til JR og 500 kr. i retsafgift. Udgifterne blev betalt i december og blev kun marginalt
mere end budgetteret (104.500,- mod 100.000,- i budget). Dette skulle udsendes til orientering til
alle medlemmer i slutningen december.
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JR valgte så, efter frist og på trods af at have vundet sagen, at kære sine sagsomkostninger til domstolen. Vi fik d. 8/2 svar fra procesbevillingsnævnet om, at JR gerne måtte kære domstolen. I fredags d. 23/2 modtog vi så JR´s meget omfattende kæreskrift. Her mener JR, at han, på trods af tidligere afstemninger der viser der modsatte, fører alle medlemmer i Strandbos sag. Derved argumenterer han for, at Strandbo (dvs. alle medlemmer) foruden det allerede betalte, skal betale for
hans fulde sagsomkostninger på 163.000,-.
Vi er dog overbevist om, at dommeren havde et budskab med det beløb der allerede er betalt til
JR.
Hvordan det ender, ved vi endnu ikke, men vi håber virkelig snart at det ender. Vi har hele tiden
håbet, at kunne orientere om et endegyldigt resultat, men desværre er det stadig kun muligt at
orientere om en status. Det mest fortvivlende i sagen er, at det i realiteten intet ændrer. Dommen
betyder, at afstemningen til GF16 og GF17 om punkt 3 i ordensreglementet er ugyldig. For 3. år i
træk, skal vi på trods af fuld opbakning på GF17, stemme om pkt. 3 i ordensreglementet, så ordlyd
og regelsæt passer sammen og begge dele er lovlige. Denne gang blot med mulighed for at bibeholde den oprindelige og ikke-lovlige ordlyd fra før GF16. Intet er vundet, men JR har fået ret.
Vi håber, at bestyrelsen slipper for mere af den slags meget drænende processer med et enkelt
medlem og få mere tid og energi til mere berigende arbejde, til gavn og glæde for alle og livet i
Strandbo.

Min afsked med Strandbo
Dette bliver min sidste formandsberetning og et farvel til Strandbo. Jeg har besluttet at sige tak for
18 fantastiske år i Strandbo og give slip på det hus og det liv, som har dannet rammen om min familie igennem 5 generationer. Livet har bevæget mig et andet sted hen og jeg har valgt at bevæge
mig med. Tiltrækningen mod ro, natur og mulighed for at dvæle i sådanne omgivelser, også om
vinteren, er blevet mere og mere stærk i mig. Så stærk, at kolonihaven i byen byttes ud med en
lille hytte i Rågelejes rå natur, som vi kan søge fred i hele året.
De der kender mig ved, at det er et meget stort livsvalg og alle Jer som jeg har delt liv med gennem
årene, er jeg dybt taknemmelig for at have lært at kende og skabt en fælles historie med. Jeg vil
gerne pointere, at på trods af, at retssagen virkelig har trukket tænder ud for os alle i bestyrelsen,
så har valget ikke noget med bestyrelsesarbejdet at gøre. Det har været både lærerigt og en fornøjelse, at arbejde sammen med Jer og bestyrelsen om, at understøtte et kærligt og fælles-skabende
miljø i Strandbo. Den ånd håber jeg, at alle fortsat vil støtte bestyrelsen og hinanden i.
Jeg håber også at møde rigtig mange til generalforsamlingen. De beslutninger der tages dér, er Jeres direkte indflydelse på rammerne for livet i Strandbo. Med disse ord, vil jeg opfordre alle til at
møde hinanden og 2018 med åbenhed, kærlig opmærksomhed og nysgerrighed. Rigtig god sæson
i skønne Strandbo, pas godt på det og hinanden - jeg vil savne det og Jer!
Alt godt, kærligst
Kamilla
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Frivilligt arbejde:
Følgende meldte sig for sæson 2017 til arbejdet:
FRIVILLIGE OPGAVER I STRANDBO:
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 – Engvejsafdelingen 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
Tovholdere til fælles loppemarked
Get-Together/Fødselsdagsfest den 13. august
Blomsterkummer ved fælleshuset

ANSVARLIG:
Svend Erik (Sig. 64/S.25) & Mogens
(Sig. 63/S.23)
Gitte (Eng. 67U/S.55) eller Benny
(Eng. 65B/N.56)
Fællesarbejde
Passes som hidtil
Fællesarbejde
Fællesarbejde
Klubhus-brugere
Fællesarbejde
Åben/ekstern
Åben/ekstern
Holger (Sig.89/N.36), Kurt
(Sig.59/S.17)&bestyrelsen
Kamilla (Sig.77/S.20) &Jesper
(Sig.70/S.37)
Carsten (Eng.67F/S.46)
Jesper (Sig.70/S.37) & Rasmus
(Sig.66/S.29)
Mario (Eng.67T/S.53)
Elsebeth (Eng.65R/N.47)
Kamilla (Sig.77/S.20) & Jesper
(Sig.70/S.37)
Søs (Sig. 82/N.25)

Tak til alle jer, der ydede et fantastisk stykke arbejde til gavn for hele foreningen.

Hvem vil tage sig af de frivillige opgaver i sæson 2018?:
FRIVILLIGE OPGAVER I STRANDBO:
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 – Engvejsafdelingen 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
Get-Together/Fødselsdagsfest den 18. august
Blomsterkummer ved fælleshuset

ANSVARLIG:

Fællesarbejde
Fællesarbejde
Fællesarbejde
Klubhus-brugere
Fællesarbejde
Åben/ekstern
Åben/ekstern
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Bilag 1
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Andelshaveselskabet Strandbo
Budget for Andelshaveselskabet Strandbo 2018
Konto Indtægter/udgifter

Budget 2018

Bilag 1.3
Regnskab 2017

Budget 2017

1

Haveleje

kr 740.000,00

kr 672.120,00

kr 670.000,00

2

Indskud

kr 30.000,00

kr 48.000,00

kr 30.000,00

3

Klubhusleje

kr 1.500,00

kr 2.200,00

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 6.000,00

kr 6.250,00

kr 8.000,00

7

Fællesarbejde

kr 10.000,00

kr 12.500,00

kr 10.000,00

8

Div. indtægter/loppemarked

kr 0,00

kr 6.298,50

kr 0,00

Indtægter ialt

Kr 787.500,00

Kr 747.368,50

kr 719.500,00

11

Grundskyld

kr 490.000,00

Kr 486.792,95

kr 490.000,00

12

Fællesplads-gruppen

kr 30.000,00

kr. 0,00

kr 0,00

13

Vand-afgifter

kr 70.000,00

kr 66.231,94

kr 75.000,00

14

El-afgifter

kr 3.500,00

kr 2.755,97

kr 4.000,00

15

Forsikringer

kr 10.000,00

kr 8.767,98

kr 10.000,00

16

Kontor/administration

kr 4.500,00

kr 4.027,24

kr 10.000,00

17

Porto & gebyrer

kr 4.000,00

kr 3.991,61

kr 5.000,00

18

Blomster & gaver

kr 2.000,00

kr 0,00

kr 3.000,00

19

Generalforsamling & møder

kr 16.000,00

kr 15.109,15

kr 15.000,00

20

Hjemmesiden

kr 300,00

kr 213,00

kr 2.300,00

21

Saltholmslauget

kr 0,00

kr 0,00

kr 0,00

22

Reparation & vedligeholdelse

kr 92.000,00

kr 104.641,40

kr 105.000,00

23

Toiletter

kr 1.000,00

kr 0,00

kr 5.000,00

24

Hæk & hegn

kr 4.000,00

kr 0,00

kr 6.000,00

25

Vejvedligehold & snerydning

Kr 4.000,00

kr 4.149,50

kr 5.000,00

26

Fødselsdag

kr 3.000,00

kr 2.597,81

kr 3.000,00

27

Advokatbistand mm

kr 20.000,00

kr 104.250,00

kr 100.000,00

28

Opmåling af Strandbo's lodder

kr 31.250,00

kr 0,00

kr 0,00

kr 785.550,00

kr 803.528,55

kr 838.300,00

kr. 1.950

kr -56.160,05

kr -118.800,00

Udgifter ialt
Årets resultat
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Bilag 2
Forslag til afstemning om supplerende deklaration til udlodningstilladelsen
Bestyrelsen foreslår en supplerende deklaration til Udlodningstilladelsen, hvor placering og størrelse af huse på Strandbos lodder tinglyses, for at kunne opretholde det gældende regelsæt for
byggeri i Strandbo.

Motivation
Københavns Kommune orienterede i slutningen af januar bestyrelsen om nye bestemmelser for, at
kunne opretholde det gældende regelsæt om byggeri i Strandbo. Årsagen er, at der i udlodningstilladelsen kun er angivet størrelse af bebyggelse (10% af loddets areal) men ikke placering. Det betyder, at for at undgå mere vidtrækkende krav til byggeri (det fulde bygningsreglement), er vi nødsaget til at få tinglyst en supplerende deklaration hvor både placering og størrelse af bebyggelse er
beskrevet. Deklarationen skal udføres af en Landinspektør til tinglysning.

Forslag til afstemning
Bestyrelsen foreslår derfor en deklaration der beskriver at:
-

Bebyggelsens samlede areal må ikke overstige 10% af loddens areal

-

Bebyggelsen skal placeres min. 2.5 m fra lodskel og 5 m. fra anden nabobebyggelse

-

De til enhver tid gældende regler om brandsikring, skal overholdes
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Bilag 2.2
Bestyrelsens forslag til ændring af ordensreglementet, punkt 3 vedr. byggeri i Strandbo
På grund af retssagens udfald, er det endnu engang nødvendigt at stemme om ordlyden, så den er
enslydende med den administrationspraksis som bestyrelsen og medlemmerne, er forpligtede til
at overholde.
Motivationen fra ´16 og ´17 er stadig gældende:
Motivation:
Bestyrelsen har kunnet konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem ordensreglementet
og det lovformelige grundlag for byggeri og bebyggelse i Strandbo (udlodningstilladelsen, samt
kommunens administrationspraksis, Kommuneplan 2011) og dermed Strandbos vedtægter §9.
Det er samtidig konstateret, at bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at udøve den administrationspraksis, der muliggør byggeri udover udlodningstilladelsen og specielt den kompetence der ligger i
at meddele dispensation fra udlodningstilladelsen (”byggetilladelse”).
Det er endvidere klart tilkendegivet fra Københavns Kommune, at vi ikke kan få bemyndigelse til at
udøve dispensationskompetencen.
Ændring af Ordensreglementets pkt. 3
Med den indsigt bestyrelsen har fået samt generalforsamlingens tilkendegivelser i ´16 og ´17 og
pga. dommens udfald, foreslår bestyrelsen ændringer i Ordensreglementets pkt. 3.
Til forslaget er der tilknyttet et oplysende appendiks til hjælp for medlemmer, ved byggeansøgning.
Eksisterende ordlyd i pkt. 3 (som pga. dommen er den gældende)
Ved anbringelse af huse, skure og lignende skal såvel Strandbos som autoriteternes bestemmelser
vedrørende kolonihavebebyggelse overholdes.
Hvis et medlem ønsker at bygge nyt hus, tilbygning eller skur skal medlemmet først ansøge
besty-relsen, vedlagt tegning med mål og placering samt skriftlige accepter fra naboer og eventuel
bagbo, inden byggeriet påbegyndes. Byggeansøgningen skal være formanden i hænde senest 3
mdr. før byggeriet tænkes påbegyndt.
Der må̊ ikke bygges tættere på foreningens gange end 5 meter, og der må højst bygges på 20% af
grunden inklusiv skur (tagudhæng over 50 cm. tæller som bebyggelse). Bestyrelsen kan dog
dispensere mht. andele under 200 m2.
Nye huse må ikke være højere end 4,5 m. over eksisterende jordhøjde og må kun indeholde én
etage til beboelse.
Tagnedløbsrørene må ikke tilsluttes kloakken med mindre kommunen har givet dispensation til den
pågældende have.
Det er ikke længere tilladt at installere brændeovne, dog vil det være muligt at udskifte en
eksisterende brændeovn med en ny miljøgodkendt ovn. Brændeovne bør bruges med omtanke, så
de er til minimal gene for de omkringboende.
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Forslag til ny ordlyd i pkt. 3
Ved opførelse og anbringelse af huse, skure og lignende skal lovgivningen overholdes, herunder
Strandbos udlodningstilladelse og Københavns Kommunes bestemmelser og
administrationspraksis vedrørende kolonihavebebyggelse, samt kommuneplan for Københavns
Kommune. Derudover skal Strandbos supplerende bestemmelser, der ikke er i modstrid med
ovennævnte grundlag, overholdes.
A.
Hvis et medlem ønsker at bygge nyt hus, tilbygning, skur, udestuer, drivhuse eller lignende gælder
følgende:
Såfremt den samlede bebyggelse på den enkelte lod inkl. skur, overdækkede arealer, o lign. ikke
overstiger 10% af den enkelte lods areal, kan bebyggelsen opføres uden anmeldelse eller
byggetilladelse under følgende forudsætninger:




at den maximale højde på bebyggelsen ikke overstiger 4 meter
at bebyggelsens maximale facadehøjde ikke overstiger 3 meter
at afstanden til naboloddets bebyggelse er minimum 5 meter

Derudover skal reglerne i bygningsreglementets om brandsmitte mellem bygninger og om
aftrækssystemer (bl.a. skorstene) og vand- og afløbssystemer overholdes.
Desuden skal Strandbos supplerende bestemmelser overholdes:
Ligger en lod op til et matrikelskel, skal beboelseshuset holdes mindst 2,5 meter fra matrikelskellet.
1. Al bebyggelse der opføres tættere på lodskel mod nabolodden end 2,5 meter uanset anvendelse, må ikke overstige en maksimal højde på 2,5 m
2. Al bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra lodskel mod havegang
3. For små og smalle lodder med en lodbredde på 12 m og derunder kan kravet til maksimal
højde på 2,5 m for boligbebyggelse tættere på lodskel end 2,5 m nedsættes således at
dette kun gælder for boligbebyggelse tættere på lodskel end 2 m.
Bebyggelse der opføres indenfor rammerne af udlodningstilladelsen, men opføres tættere på
lodskel mod nabo end 2,5 m forudsætter:


en skriftlig accept fra de umiddelbare naboer, der skal forevises bestyrelsen forinden byggeriet kan igangsættes.

B.
Såfremt et medlem ønsker at:




at bygge mere end et samlet areal på 10% af den enkelte lods størrelse og/eller
at byggetættere på naboloddens bebyggelse end 5 meter og
at bygge skurbebyggelse tættere på matrikelskel end 2,5 meter
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skal der indhentes dispensation fra udlodningstilladelsen hos Københavns Kommune.
C.
En dispensationsansøgning til Københavns Kommune skal ledsages af:





en fuldmagt fra bestyrelsen,
en situationsplan over lodden og nærmeste nabobebyggelse
plan med rumbetegnelser,
snittegning og facadetegninger, der viser materialer og dør- og vinduesåbninger.

Skriftlig dispensation fra Københavns Kommune skal foreligge til bestyrelsen inden byggeriet kan
igangsættes.
Bestyrelsen kan kun udstede fuldmagt til ansøgning om dispensation fra udlodningstilladelsen,
såfremt forudsætningerne og de supplerende bestemmelser i pkt. A er overholdt i
ansøgningsprojektet. De supplerende bestemmelser skal fremgå af fuldmagten. Desuden skal
kravene til tegningsmateriale m.m. være opfyldt.
Der henvises endvidere til appendiks til ordensreglementets pkt. 3.
Såfremt en ansøgning om dispensation fra udlodningstilladelsen indebærer bebyggelse, der
place-res nærmere lodskel mod nabo end 2,5 m skal denne ledsages af:


en skriftlig accept fra de umiddelbare naboer, som forudsætning for at bestyrelsen kan udstede en fuldmagt til den pågældende ansøgning.

D.
Opnåelse af skriftlig naboaccept fra de implicerede andelshavere er formanden/bestyrelsen
uvedkommende. Naboaccepten er alene en aftale mellem de implicerede andelshavere, der skal
foreligge sammen med ansøgning om dispensation fra udlodningstilladelsen for at opnå
bestyrelsens fuldmagt.
Mangel på opnåelse af naboaccept kan ikke involvere formanden/bestyrelsen og kan ikke
indbringes for bestyrelsen til behandling.
Naboaccept til bebyggelse kræves ikke hvis:



Bebyggelse ikke opføres tættere på lodskel mod nabo end 2,5 m
Og såfremt forudsætningerne og de supplerende bestemmelser i pkt. A (med tilføjelser) i
ændringsforslaget er opfyldt.

E.
Ved etablering af nye lodder herunder eventuel sammenlægning af eksisterende lodder, må ingen
lod få en samlet størrelse på mere end 400 m2
F.
Tagnedløbsrørene må ikke tilsluttes kloakken med mindre kommunen har givet dispensation til den
pågældende have.

Andelshaveselskabet Strandbo
G.
Det er ikke længere tilladt at installere brændeovne, dog vil det være muligt at udskifte en
eksisterende brændeovn med en ny miljøgodkendt ovn. Brændeovne bør bruges med omtanke, så
de er til minimal gene for de omkringboende.
Punkterne F og G står i forvejen i punkt 3, dem er der ingen ændringer i.
Der er til forslaget tilknyttet et vejledende appendiks, som hjælp til medlemmer der ønsker at
ansøge kommunen om dispensation.
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Bilag 3
Forslag til afstemning, af Jørgen Rasmussen, Signelilvej 94
Forslag:
Det pålægges bestyrelsen snarest at rette en skriftlig henvendelse til energiselskabet “ØSTED” (tidl.
“DONG”) med en anmodning om en skriftlig besvarelse- og redegørelse af følgende spørgsmål:
1): “DONG” nedlagde for nogle få år siden de i haveforeningen opstillede el-master og erstattede
dem med de nu opstillede el-skabe, som står placeret helt nede i jordniveau.
1a): Tog “DONG” da højde for / var “DONG” dengang vidende om, at grundarealet i
haveforeningens “Strandvejs-Afdeling ligger ca. 0,65 meter under jordniveau i forhold til det
omkringliggende villa-kvarter og vejnet ?
1b): Har “Dong” taget højde for, at arealet i Strandvejs-Afdelingen har en markant risiko for
oversvømmelse i forbindelse med f.eks. skybrud - tillige, at Øst-Amager, bl.a. hvor Strandbo er
beliggende, er udpeget som risiko-zone for oversvømmelse.
1c): Hvordan er de nu opstillede el-skabe i “Strandvejs-Afdelingen” sikret mod en stigende
vandstand og evt. kortslutninger ? Og, hvor høj en vandstand tåler el-skabene, inden der er risiko
for kortslutninger med brand og/eller eksplosion til følge ?
1d): Sker der kortslutninger i el-skabene - grundet en forhøjelse af vandstanden i havegangene /
haverne omkring el-skabene - er der da fare for en kortvarig strømudledning i f.eks.
overfladevandet - og i givet fald, hvilken fare kan dette give for mennesker, som uforvarende
bevæger /opholder sig i vandet i nærheden ?
Motivering:
Vores område på Øst-Amager er udlagt som en risiko-zone for oversvømmelse i forbindelse med en
evt. forhøjet vandstand i Øresund.
Vandstanden i Øresund har flere gange været så høj, at vandet har stået ud til cykelstien på Amager
Strandvej.
Grundet Strandvejs-Afdelingens beliggenhed i en fordybning, ca. 0,65 meter under jordniveau, har
vi tidligere i forbindelse med skybrud oplevet, at kloakdækslerne har løftet sig - og vandet er
pumpet op og har givet oversvømmelser i haver og på havegange i en højde af 5-10 cm..
Dengang var de nye el.skabe ikke etableret, hvorfor vi ikke kender effekten af en forhøjet vandstand
omkring disse.
Derfor er det relevant at få afdækket, hvor høj en vandstand elskabene tåler, inden der er risiko for
kortslutninger, brand- og evt. eksplosion, som det er sker før - uden, at der har været en forhøjet
vandstand omkring el-skabene.
Der er formentlig ingen tvivl om, hvorvidt “”ØRSTED” skal yde erstatning i et vist omfang - i hvert
fald til udbedring af el-skabene. Men der kan også være andre følgevirkninger, som f.eks.
forsikringsselskaber skal / bør erstatte.
Dækningen af evt. skader og erstatningskrav kan måske formindskes, hvis vi ikke selv har været på
forkant med situationen / ikke har stillet de opklarende spørgsmål i tide, modtaget en skriftlig
besvarelse og via dette har fået iværksat de nødvendige foranstaltninger, hvis dette har været
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påkrævet.
Og endelig er der risikoen for personskader - ikke mindst for børn, som ikke kan forudse en sådan
mulig fare.
Nu er spørgsmålene- og forslaget stillet. Hvis generalforsamlingen stemmer nej til forslaget,
formindsker vi måske muligheden for fuld erstatning i evt. påkommende tilfælde - og vi får ikke
klarlagt, i hvilket omfang el-skabene er sikret mod en forhøjet vandstand - og dermed mod fare for
kortslutninger. Det ville ellers være rart at have en viden om - og gerne på skrift.
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Bilag 3.2
Forslag til afstemning af Jørgen Rasmussen, Signelilvej 94.
Der stilles følgende forslag:
A):
Det pålægges bestyrelsen, at der udfærdiges udførlige bestyrelsesreferater fra alle
bestyrelsesmøderne.
B):
At bestyrelsesreferaterne offentliggøres for medlemmerne og lægges ud, som et særligt punkt på
foreningens hjemmeside, snarest efter, de er godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
C):
Tillige, at den til enhver tid siddende bestyrelse har pligt til at drage omsorg for, at
bestyrelsesreferaterne- og alle generalforsamlings-indkaldelser og generalforsamlingsreferater (også
de historiske) arkiveres og opbevares på en sikker måde til brug for eftertiden - og i fuldt omfang
overdrages til nye og efterfølgende bestyrelser.
MOTIVERING:
Det er helt almindeligt i de allerfleste andelsboligforeninger, ejerboligforeninger, andre
haveforeninger, sports- og fritidsforeninger og mange andre typer foreninger, at man til orientering
af, hvad der rører sig i foreningerne, løbende sender referater fra bestyrelsesmøderne ud til
medlemmerne.
Dette sker ikke i A/H Strandbo - årsagen kender jeg ikke.
Jeg finder, at det er meget relevant, at medlemmerne i vores haveforening får en orientering om,
hvad der mere præcist foregår - og hvad, der på forskellige områder ligger til grund for bestyrelsens
beslutninger samt- og ikke mindst, at alt nævnte materiale sikres for eftertiden.
Derfor dette forslag.
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Bilag 3.3
Forslag til afstemning, af Jørgen Rasmussen, Signelilvej 94
Forslag:
Med baggrund i Kbh.s Byrets dom af d. 20. Nov. 2017 og følgende afsagte kendelse:
“Thi kendes for ret”:
“Andelshaveselskabet Strandbo tilpligtes at anerkende, at generalforsamlingsbeslutningerne truffet
på sagsøgtes ordinære generalforsamlinger d. 16. marts 2016 og d. 15. marts 2017 om ændringer af
§ 3 i Ordensreglementets for Andelshaveselskabet “Strandbo” er ugyldige”.
1):
Som en logisk følge af den nu afsagte dom, pålægges det bestyrelsen snarest- og ved skriftlig
henvendelse til alle berørte medlemmer, (byggeansøgere samt berørte naboer og bagboer), som har
fået behandlet deres sager efter bestyrelsens / foreningens nu ugyldige regler, at oplyse dem om
følgende:
1a):
At det meddeles dem, at de - som følge af den nu afsagte dom - kan få genåbnet- og genbehandlet
evt. uenigheder / tvister med bestyrelsen i forbindelse med byggeansøgninger og/eller skriftlige
nabo-accepter / nabo-indsigelser, som har fundet sted i perioden fra sommeren 2015 til d. 20. Nov.
2017 - eller senere.
1b):
At en genåbning- og genbehandling af sagerne sker efter reglerne i det Ordensreglementets § 3, som
var gældende indtil d. 16. Marts 2016 - og som - jf. den nu afsagte dom - fortsat er gældende ret i
Strandbo i den udstrækning det er foreneligt med kommunens regler, som er de overordnede regler.
1c):
At bestyrelsen endvidere pålægges at få klarlagt, hvilke juridiske forældelsesfrister - fra
modtagelsen af bestyrelsens skriftlige henvendelse - der er gældende for medlemmernes klageret i
forbindelse med evt. tvister med bestyrelsen jf. nr. 1a.
At de berørte medlemmer i den skriftlige henvendelse fra bestyrelsen gøres bekendt med
forældelsesfristen for indgivelse af en evt. klage.
Motivering:
Jf. den nu afsagte dom, har bestyrelsen siden d. 16. Marts 2016 administreret ulovligt i forhold til
Ordensreglementets § 3, idet beslutningerne om bestyrelsens nye regler i Ordensreglementets § 3 på
generalforsamlingerne i marts 2016 og i marts 2017 er kendt ugyldige.
Det er derfor nødvendigt, at bestyrelsen ved en skriftlig henvendelse til alle evt. berørte medlemmer
giver dem en orientering om muligheden for at få genåbnet og genbehandlet evt. uenigheder/tvister,
der måske har været - og samtidig at orientere dem om tidsfristen for en henvendelse til bestyrelsen
om en genåbning af sagen.
Får de berørte medlemmer ikke en skriftlig orientering om disse punkter, er der risiko for, at vi har
en række sager (måske erstatningssager), som kan ligge og ulme i flere år, og som så pludselig kan
bryde ud. Den risiko kan vi undgå ved allerede nu at sende en skriftlig orientering til de berørte
medlemmer - bl.a. med en orientering om en tidsfrist til at begære en evt. sag genåbnet.
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Bilag 4

Valg af ledelse:

Opgave:

Nuværende:

Formand

Kamilla Bergström
Aaberg, Signelilvej 77

Kasserer

Else Andersen,
Signelilvej 29
Jane Ivarsen,
Signelilvej 59
Claus Josefsen,
Signelilvej 93
Jesper Nykjær
Jeppesen, Signelilvej 70
John Bergqvist,
Signelilvej 53
Carsten Sander,
Engvej 67F
Holger Andersen,
Signelilvej 89
Tonny Ellegaard
Christensen, Engvej 65P
Margit Nielsen,
Engvej 65B

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Bestyrelsens forslag

Valgt/
vælges
til:
2020

Else Andersen,
Signelilvej 29
Jane Ivarsen,
Signelilvej 59
Claus Josefsen,
Signelilvej 93
Jesper Nykjær
Jeppesen, Signelilvej 70
Jonas Goldin
Diness, Engvej 67H

2019

Bemærkning:
Modtager
ikke genvalg
(sælger)
Ikke på valg
Modtager
genvalg
Ikke på valg
Modtager
genvalg
Modtager
ikke genvalg
Modtager
ikke genvalg
Ikke på valg
Modtager
genvalg
Modtager
genvalg

2020
2019
2020
2019
2019

Holger Andersen,
Signelilvej 89
Tonny Ellegaard
Christensen, Engvej 65P
Margit Nielsen,
Engvej 65B

2019
2020
2019
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Kalenderen 2018:
17. marts

Formiddag/eftermiddag

Åbning for vand (hvis frostfrit).

Morgen

Dagrenovation starter.

22. april

kl. 1000 – 1100

Standerhejsning.

1. maj

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

6. maj

kl. 1000 – 1200

Storskrald.

3. april

10. maj (Kr. Himmelfartsdag) kl. 1030

Cykeltur.

27. maj

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Engvej 65/Signelilvej 42-61.

5. juni

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

17. juni

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Signelilvej 24-41+63-77.

23. juni

kl. 1800

Skt. Hans Fest.

30. juni

kl. 1100 – 1600

Andelshavernes private loppemarked.

3. juli

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

5. august

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde,Engvej 67/Signelilvej 79-97.

7. august

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

11. august

Se opslagstavlen

Fødselsdagsfest.

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

15. september

kl. 1800

Kondiafslutning.

16. september

kl. 1000 – 1200

Storskrald.

25. september

Morgen

Dagrenovation slutter.

Midt på dagen

Klubhuset lukkes

4. september

1. oktober
Ca. 15. nov.

Hold øje med hjemmesiden Vandet lukkes – afhængig af vejrliget.

