Nyhedsbrev april måned 2022

Generalforsamling
Tak for en god generalforsamling. Vi udsender referat så snart det ligger klart.
På generalforsamlingen blev der vedtaget ændringer til prisliste og vedtægter.
Opdaterede dokumenter vil blive tilgængelige på vores hjemmeside så snart de er klar.
I år var ca. 50 haver repræsenteret. Til næste år vil vi gerne være endnu flere.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger
Formand
Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28
Næstformand. Jesper Byrdorf, Signelilvej 60
Ligesom de forrige år har bestyrelsen valgt at uddelegere ansvarsområder
Affaldsansvarlig
Byggesager
Fællesarbejde
Fælleshus, udlejning
Generel dag‐til‐dag vedligehold
Haveplan, kalender, adresseliste
Hjemmeside;
Mail
Nøgler
Overdragelser og ændring af
andelsbeviser

Yahia
Lene og Jesper (Brandsikring)
Yahia og Jane
Jane
Jane
Else
Else har kontakten til vores ”Web‐master”
Søren Holst
Lene
Jane (Kurt)
Åbent hus. Meld jeres ankomst på forhånd så vi
har alt klar

Standerhejsning
Vi åbner sæsonen med Standerhejsning (flaget hejses over Strandbo) søndag 24.4 kl.10.
Bestyrelsen giver ”en lille en” og lidt sødt til den medbragte kaffe efter ”først‐til mølle” princippet.
Vi køber ind til ca. 40 personer hvilket svarer til det antal deltagere vi typisk har været til disse
arrangementer.
Åbent hus
Vi holder Åbent Hus ca. 1 gang om måneden; typisk i forbindelse med bestyrelsesmøder. Tjek
kalenderen for datoer!
I år forsøger vi at godkendelse af nye andelshavere, overdragelse af haver og ændring af
andelsbeviser sker ved vores Åbent Hus.
Derfor vil vi bede om at I på forhånd ”melder jeres ankomst” for overdragelse og ændringer, så vi
kan være forberedt.
Vandåbning
Der blev åbnet for vandet den 26.3.
Selvom vi havde bedt om at alle stophaner var lukkede, var der alligevel 9 haver der får en hilsen.
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Vi ved jo at vores installationer i toilethusene er gamle og trætte. I år havde vi desværre brud på
nogle rør og en stophane der ikke kunne mere. Det det betyder at der IKKE kunne åbnes for de
fælles toiletter. Vi giver besked når toiletterne er åbnet.
Flaghejsning
I år har vi ikke en fast flagmand. Winnie og Søren, Signelilvej 32 har meldt sig som flagpassere i
april og maj. Tak til dem.
Vi behøver flere frivillige så flaget kan veje over Strandbo søndage og gerne også på de officielle
flagdage fra 24.4 (Standerhejsning) til 15.10
Liste over officielle flagdage, hvor der flages med Dannebrog
29. april
5. maj
26. maj
5. juni
7. juni
15. juni
5. september

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag
Befrielsesdagen
Kristi Himmelfartsdag og Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag
Pinsedag og Grundlovsdag
Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag
Valdemarsdag og genforeningsdag
Danmarks udsendte

For at gøre det mere tilgængeligt for alle at hjælpe med flaget, har Winnie anskaffet en kasse som
flaget kan opbevares i. Flaget vil derfor fremover være i kassen ”i udestuen”.
Hvis flaget er vådt skal det hænges op og tørre før kan puttes i kassen.
Danske flagtider (Kilde: www.danmarks-samfundet.dk)






Hejs aldrig flaget før kl. 08:00, og hal det ned senest ved solnedgang.
På dage, hvor solen står op efter kl. 08:00, skal flaget først hejses ved solopgang.
Flaget må aldrig være hejst efter solnedgang.
Flaget må godt nedhales før solnedgang, hvis det er mest praktisk.

Generel vedligeholdelse
Hvis du oplever noget der kræver vedligehold, så kontakt bestyrelsen på info@hf‐strandbo.dk så vi
kan få arbejdsopgaven med på vores lister til fællesarbejde. Vi læser mailen mindst en gang om
ugen. Hvis det er så alvorligt at det ikke kan vente ‐ eksempelvis et brud på et vandrør ‐ så kontakt
et bestyrelsesmedlem.
Hvis du ser lidt skrald og affald på din vej, så tag det med og smid det ud ‐ selvfølgeligt korrekt
affaldssorteret.
Til brugerne af legepladsen: Vi oplever desværre at nogen ”dumper” deres gamle og defekte
legetøj på legepladsen. Hjælp os med at holde legepladsen pæn og smid defekt legetøj ud.

Udskiftning af hækplanter mod fællesstier og reparation af hegn mod nabo‐matrikler (Strandbos
ydre grænser)
Ifølge vores vedtægter og ordensreglement har andelshaverne vedligeholdelsespligten af hæk og
hegn. Vedligehold er eksempelvis gødning og klipning af hæk, renholdelse under hækken, generelt
sørge for at hækken har gode vækstbetingelser ved at fjerne anden bevoksning ca. 0,5 m fra
hækken, maling af hegn og at sørge for at hegnsstolper står fast.
Når det alligevel kan blive nødvendigt at udskifte dele ‐ eller det hele ‐ af hæk eller hegn, så
betaler foreningen for billigste planter / trykimprægnerede materialer EFTER FORUDGÅENDE
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AFTALE. Hvis du synes der er behov for nyt og mener at foreningen skal være med til at betale for
det, så skal du kontakte bestyrelsen. Vi kikker sammen på det og aftaler hvad Strandbo kan
bidrage med. Eksempelvis forventer vi at udgiften til nødvendig udskiftning af hegn mod
parcelhushaverne deles mellem foreningen og parcelhusejer(ne).

Strandbos fødselsdag
Der er stadig ledige pladser i festudvalget. Hvis du vil være med til at arrangere fødselsdagsfesten
så kontakt Jesper eller Yahia, eller skriv til os på mailen.

Fællesarbejde og containere
Der er i år 4 gange fællesarbejde; på 3 af disse dage har vi også containere ‐ se kalenderen. Husk at
hvis du ikke kan komme til den dag din have er ”sat i kalenderen” til fællesarbejde, så kan du
komme på en ‐ eller flere ‐ af de andre dage.
I år holder vi fællesarbejde om formiddagen (som sædvanligt) og åbner ‐ som noget nyt ‐ først for
containerne kl 12. Vær søde ikke at hente trillebøre på forhånd. Vi skal bruge dem under
fællesarbejdet. Vi forsøger også at reducere vores forbrug af plast‐sække. Derfor, hvis du har brug
for en spand eller andet til at samle ukrudt i, så medbring din egen.
På generalforsamlingen var der lidt usikkerhed om hvornår sidste fællesarbejde/containerdag blev
afholdt. Bare så ingen er i tvivl, datoen er i år 15. oktober. Det er rettet i både kalender og frivillig‐
listen som udsendes sammen med dette nyhedsbrev.

Med ønsket om en dejlig havesæson 2022
Bestyrelsen
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