Kære alle Strandbo'ere
Tak for et godt 2021. Vi ser frem til sæsonen 2022 hvor vi kan fejre foreningen 91års fødselsdag.
Vi er allerede ved at planlægge årets generalforsamling 23. marts 2022 kl 19 hos Krunch.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal modtages hos bestyrelsen senest
15. februar 2022.
Vi beder dig om at stille dit forslag således:
Eksisterende tekst (hvis det
Dit forslag til behandling –
er en tilføjelse/ændring til
(Den fulde tekst som du
ordensreglement eller
ønsker vedtaget som
vedtægter)
tilføjelse/ændring til
ordensreglement eller
vedtægter)

Din motivering af forslaget

Send meget gerne dit forslag i god tid så bestyrelsen kan nå at kontakte dig, hvis der er
noget vi ikke forstår.


Valg af bestyrelse
Vi skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.
Har du lyst til at være med?



Foreningen fylder 91 år
Desværre kunne vi ikke planlægge og fejre foreningens 90-års fødselsdag i 2021.
Vi synes stadig at vi skal fejre Strandbo og 91 gode år ved Amager Strand. Vi har brug for
medlemmer der vil være med i et festudvalg, så vi kan få en god fødselsdagsfest. Der er
tradition for at fejre fødselsdagen den første lørdag i august, så sæt kryds ved 6. august
2022.

Køb og salg af haver
Ifølge vores vedtægter skal nye andelshavere godkendes af bestyrelsen. Derfor skal vi tale med de
nye potentielle andelshavere inden vi kan godkende. For ikke at stå i situationer hvor vi må afvise
en køber/andelshaver på overdragelsesmødet, har vi besluttet at vi skal tale med de potentielle
købere/andelshavere inden. Disse samtaler holder vi ved vores åbent-hus-arrangementer og normalt
vil vi kunne godkende (eller afvise) på bestyrelsesmødet samme dag.
Det forhindrer ikke køb og salg i vinteråret. Potentielle nye andelshavere inviteres til et virtuelt
møde med bestyrelsen via TEAMS. Derfor skal vi i god tid have information om de potentielle
købere (navn, adresse og E-mail) så vi kan invitere dem. Og sælger er naturligvis meget velkommen
til også at være med.
Næste bestyrelsesmøde og mulighed for godkendelse er 13. januar 2022 kl 19.30

En besked til beboere i strandvejsafdelingen, Søndre gang
Vi har fået en henvendelse om at der et eller andet sted i Strandbo Søndre Gang mod Strandvejen er
en røgalarm der larmer. Naboerne mener det er en alarm der er ved at løbe tør for strøm. Det
generer naboerne så kik ud til jeres haver og tjek jeres røgalarmer

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår
Bestyrelsen

