Nyhedsbrev Maj 2020

Bestyrelse
Ved den oprindelige indkaldelse til generalforsamling havde der ikke meldt sig flere kandidater
end der er plads til i bestyrelsen. Derfor foreslog vi i april at disse kandidater blev valgt uden
afholdelse af generalforsamling, og at regnskab og budget samtidigt blev vedtaget. Da der ikke var
indvendinger mod dette, er bestyrelsen nu valgt og foreningens budget for 2020 besluttet.
Vi siger goddag til Jesper Byrdorf som nyt bestyrelsesmedlem og farvel til suppleant Nicolai
Hansen. Og vi siger tak til Jesper for hans indsats som bestyrelsesformand det seneste år og
glæder os over at Jesper fortsætter som suppleant i bestyrelsen.
Efter vedtægtsændringerne i 2019 skulle bestyrelsen for første gang nogensinde selv skal
konstituere sig med formand. Konstitueringen blev som følger:
Formand
Næstformand

Lene Vosbein Nielsen, Signelilvej 28
Claus Josefsen, Signelilvej 93

Bestyrelsens øvrige medlemmer er
Medlem
Jesper Byrdorf, Engvej 65N
Medlem
Jane Iversen, Signelilvej 59
Kasserer
Else Andersen, Signelilvej 29
Suppleant
Jonas Goldin Diness, Engvej 67H
Suppleant
Jesper Nykjær Jeppesen, Signelilvej 70
Bestyrelsen vil holde Åbent hus i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Se den opdaterede
kalender nederst i dette nyhedsbrev.

Corona
Corona‐situationen medfører stadig nogle udfordringer her i Strandbo
Generalforsamlingen (eksklusive valg af bestyrelse og godkendelse af regnskab og budget) er
stadig udskudt. Grundet vores forenings størrelse skal vi mindst kunne indbyde 108 (som er
antallet af lodder i vores forening).
Klubhuset kan først lejes når forsamlingsforbuddet er hævet til et noget højere antal end de
nuværende 10 personer. Vi vender tilbage når vi lukker op for udlejning af klubhuset.
Opråb fra vores skraldemænd
Vores skraldemænd har bedt os om at der bliver mere plads i vores gange – de har meget sværrt
ved at komme ned af vores gange fordi nogle hække er blevet for brede, og der står cykler og
affaldsbøtter på gangene. Alle bedes derfor tage et alvorligt kik på hækken og klippe den godt ind
allerede nu.

Cykler på ikke parkeres i havegangen – de skal ind i haven.
Affaldsbøtterne må ikke køres ud foran havelågen/hækken. Den skal stå synligt inde i haven
maksimalt 3 m fra havelågen, så bliver den tømt.
Fællesarbejde og containere
I starten af maj afholdt vi fællesarbejde og havde årets første container‐dag. Det fungerede rigtigt
godt med at fordele adgangen til containerne så de forskellige gange havde hvert sit tidsinterval til
aflevering af haveaffald ig storskrald. Tak til alle for at I deltog – og holdt afstand.

Affald
Efter lidt startvanskeligheder hos renovationsselskabet skulle affaldsafhentningen nu være
regelmæssig både i Engvejsafdelingen og Strandvejsafdelingen.
Vi havde også selv lidt startvanskeligheder med hvordan og hvor meget man fylder de fælles
containere. Lad os blive ved med at hjælpe hinanden med at holde vores containerpladser pæne
og rene, og containerne lukkede så vi undgår rotter…..

TDC og vores stier
Mange spørger til vores stier. Jesper og Jane har haft ”syn” med en repræsentant fra TDC, og de
har lovet at de kommer her i slutningen af maj og udbedrer vores stier i begge afdelinger. De vil
fjerne det øverste ca. 10 cm og genopbygge og tromle stierne med de korrekte grustyper. Vi
glæder os.
Nogen spørger også til færdiggørelse af installationen af fibernet i de enkelte haver. Inden vores
gennemgang med TDC havde flere meldt ind at installationen ikke var færdiggjort. Disse
henvendelser er videregivet til TDC. Hvis nogen stadig mangler aftale om hvor installation
foretages, så tag selv fat i TDC.

Vedligehold af hække, hegn, stier mv.
Vi får hvert år spørgsmål til andelshavernes pligter i forbindelse med hække, hegn og stier. Derfor
har vi her forsøgt at samle information her:
Hække
Det er den enkelte andelshavers opgave at holde hækken
‐ ren i bunden (så hækken får kraft til at gro)
‐ klippet så højden ikke overstiger 1,60 m og hækken ikke bliver så bred at den indsnævre
vores havegange (der er nogle stykker der bestemt kan trænge til at blive klippet ind…)
Vi forventer at alle hække er klippet i højde og drøjde senest medio juli, hvor vi får container til
haveaffald. Og at hække der er for bredde klippes løbende så de ikke generer
fremkommeligheden for eksempelvis udrykningskørertøjer og renovationsbiler.

Havegang
Det er den enkelte andelshavers opgave at holde rent indtil midten af stien.
For lodder op til fællespladsen gælder dette også op mod fællespladsen indtil 2m fra hækken
Hegn op til ”længdestien”
Det er den enkelte andelshavers opgave at
‐ holde stien (indtil midten).
I efteråret gjorde fællesarbejdet et stort arbejde for at nedbringe ukrudtsmængden på
stien. De fleste vil nok kunne nøjes med at slå græsset op mod hegnet regelmæssigt
‐ beskære beplantning så det ikke hænger ud over hegnet
‐ holde hegnet sundt
Hegnet skal slutte tæt og stolperne skal stå fast. Der skal være ståltråd på toppen af hegnet
så det ikke er let at springe over hegnet.
Hvis du mener der er behov for udskiftning af en stolpe eller nogle brædder, så kontakt
bestyrelsen så vi sammen kan se på det. Foreningen betaler de nødvendige
stolper/brædder efter forudgående aftale, og medlemmet sørger selv for
reparation/udskiftning.

Lodder der grænser mod Engvej, Tovelillevej og Strandvejen har ansvaret for
‐ Renholdelse af stykket mellem fortov og hegn
‐ Vedligehold af beplantning i/ved hegnet.
Beplantningen må ikke fjernes eller skæres ned så der bliver indsyn til foreningen.
Beplantningen må ikke hænge ud over hegnet og skal klippes ”som hæk”.

Parkering ved Strandvejsafdelingen
Vi minder om at det ikke er tilladt at parkere på Signelilvej (Parkering er forbeholdt
helårsboligerne på Signelilvej). Parker på Tovelilvej eller Strandvejen, og husk at fortælle dine
gæster om parkeringsmulighederne.
Hvis du undtagelsesvis får behov for at holde på Signelilvej, så læg en seddel med dit
telefonnummer i vinduet. Så kan beboerne komme i kontakt med dig hvis din bil er med til at
forhindre fri passage for eksempelvis udrykningskørertøjer eller renovationsbilerne.

Strandbo kalender 2020
Marts
21‐03‐20

Formiddag/eftermiddag

Åbning for vand (hvis frostfrit).

06‐04‐20

Morgen/middag

Dagrenovation starter.

19‐04‐20 AFLYST

kl. 1000 – 1100

Standerhejsning.

02‐05‐20

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng.67A‐67K/Sig. 24‐41.

03‐05‐20

kl. 1000 – 1200

Container til storskrald + haveaffald

06‐05‐20 AFLYST

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

21‐05‐20

kl. 1030 (Kr. Himmelfart)

Cykeltur

09‐06‐20

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

23‐06‐20

kl. 1800

Klubhuset er reserveret til fællesspisning Skt. Hans Fest.
Medbring mad/drikke/service til eget forbrug

27‐06‐20

kl. 1100 – 160

Privat loppemarked.

09‐07‐20

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

11‐07‐20

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng. 65L‐65X /Sig. 63‐77.

12‐07‐20

kl. 1000 – 1200

Container til haveaffald.

05‐08‐20

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

19‐08‐20

Se opslagstavlen

Klubhuset er reserveret til Strandbo’s Fødselsdagsfest
Hvem arrangerer?

15‐08‐20

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng. 67L‐67V/Sig. 79‐97.

16‐09‐20

kl. 1900 – 1930

Åbent hus.

05‐09‐20

kl. 1800

Kondiafslutning.

12‐09‐20

kl. 1000 – 1200

Fællesarbejde, Eng. 65A‐65K/Sig. 42‐61.

13‐09‐20

kl. 1000 – 1200

Container til storskrald + haveaffald

25‐10‐20

kl. 1200

Standerstrygning.
Vi mødes på fællespladsen og siger tak for i år.

Ca. 09.10.20

Midt på dagen

Klubhuset lukkes.

26‐10‐20

Morgen/middag

Dagrenovation slutter

Se hjemmesiden

Vandet lukkes – afhængig af vejrliget.
Hvis du vil slippe for at holde øje med denne dato, så LUK
FOR VANDET når du lukker ned for sæsonen OG LAD DIN
STOPHANE VÆRE LUKKET HELE VINTEREN.

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November
Ca. 15. nov.

Opdateret 18‐05‐20.

