Andelshaveselskabet Strandbo
18. april 2019
Referat af ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00
i Restaurant Krunch' selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S

Formand Carsten Sander bød velkommen.
Dagsorden i henhold til vedtægternes §3:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Christopher Trier Hermann som dirigent, hvilket valg generalforsamlingen godkendte
med applaus.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt med 14 dages varsel den 26. februar
2019, hvorved generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
54 ud af 108 haver var repræsenteret., heraf 1 ved fuldmagt.

2. Protokol
Protokollen var indeholdt i formandens beretning og blev taget til efterretning.

3. Formandens beretning
Carsten Sander indledte med at fortælle, at han desværre går af som formand i dag, da han p.t. bor i
Bruxelles. Carsten fortalte kort om bestyrelsens arbejde, som i øvrigt var indeholdt i den udsendte formandsberetning. Bestyrelsen har i 2018 brugt tiden på at finde ud af, hvad der skal løftes i Strandbo for at
tingene fremover ser fornuftige ud. Derfor er bl.a. sociale arrangementer overdraget til medlemmerne.
Bestyrelsen håber, at medlemmerne også fremover selv vil være ansvarlige for de sociale arrangementer.
Bestyrelsen har også i 2019 nok at se til: Sortering af affald, krav fra kommunen, vedligeholdelsesplan og
evt. yderligere vedtægtsændringer.
Carsten bød velkommen til de nye Strandboere.
Forsamlingen mindedes Mogens & Birgit Christophersen, Signelilvej 63, der var gået bort i 2018.
Carstens takkede bestyrelsen for det gode samarbejde.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.
Herefter blev det frivillige arbejde fordelt. Bestyrelsesmedlem Jesper Nykjær Jeppesen motiverede. Listen
ses til sidst i referatet.

4. Regnskab og budget til godkendelse
Kasserer Else Andersen kommenterede regnskabet.
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Efter sidste års stigning i havelejen er denne indtægt steget med ca. 70.000 kr. Den samlede indtægtsside
balancerer nogenlunde i forhold til budgettet og gav en merindtægt på godt 14.000 kr., som primært stammer fra indskud, diverse gebyrer og manglende deltagelse i fællesarbejde.
På udgiftssiden er de faste poster, som vi ikke kan gøre noget ved, bl.a. grundskyld og vandafgift. Grundskylden indeholder ud over ejendomsskat også den ugentlige renovation og storskrald. På grund af oktoberrenovation er posten steget lidt.
Til gengæld er udgiften til vand faldet drastisk med 12.500 kr. Denne udgift dækker anden halvdel af 2017,
som var meget regnfuld, og første halvdel af 2018. Til trods for det noget lavere forbrug i 2017/2018 holdes
budgettet for vandafgifter på 70.000 kr. Når årsafregningen, som dækker anden halvdel af 2018, hvor vi
tørstede efter regn, og første halvdel af 2019 kommer, kan vi se, om udgiften afhænger af, om vi har haft en
våd contra en hed sommer.
En anden væsentlig post er reparation og vedligehold, der beløber sig til 70.886,41 kr., som er blevet brugt
på renovering af vinter-vandhanerne og reparation af flere låger, der var rustne i hjørnerne. Derudover er
der brugt penge på et tæret vandrør, serviceeftersyn af rottespærrer og spuling af kloakker samt indkøb til
fællesarbejder.
Advokatbistand beløb sig til 31.875; 24.375 kr. til Strandbos advokat og 7.500 kr. i sagsomkostninger til
Jørgen Rasmussen.
Resultatet er et overskud på 65.587,58 kr. (mod et budgetteret overskud på 1.950,00 kr.).
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt med applaus.
Else Andersen fortsatte om budgettet for 2019.
Der havde været en regnefejl i det udsendte materiale, så der var blevet uddelt et nyt budget. Havelejeindtægt stod til 780.000 kr., men er kun 760.000 kr. På udgiftssiden er grundskylden hævet med 20.000 kr.,
hvis vi igen i 2019 skal have renovation i oktober. Vi bibeholder 30.000 kr. til fællespladsgruppen, hvis den
kommer i gang. Og til sommer ved vi, om vi har sparet på vandet, når opkrævningen for anden halvdel af
2018 og første halvdel af 2019 kommer. Der er også sat penge af til fliser ifm. de nye affaldscontainere. For
en sikkerheds skyld har vi sat 20.000 kr. af til advokatbistand.
Der var ingen spørgsmål, og budgettet blev vedtaget med applaus.

5. Indkomne forslag
a. Orientering fra bestyrelsen
Redegørelse om sagen om supplerende deklaration
Bestyrelsesmedlem Claus Josefsen orienterede om den supplerende deklaration, som man også kan
læse om i det udsendte materiale.
Sidste år besluttede generalforsamlingen, at bestyrelsen skulle arbejde videre med at få tinglyst en deklaration, der angiver byggelinjer på lodderne, således at kommunen kan godkende byggeri på lempeligere vilkår end det fulde bygningsreglement, der gælder, fordi vi ikke har en sådan deklaration. Nu er
der en klar udmelding fra kommunen om, at hvis ikke man har regler for både afstand mellem og størrelse på husene, så gælder hele bygningsreglementet, hvilket stiller store (og dyre) krav til blandt andet
isolering. Dvs. at Strandbo ikke kan få tinglyst en supplerende deklaration, før der er sket en lovliggørelse af det eksisterende byggeri. Kommunen lægger i den forbindelse især vægt på brandsikring. Dvs at
lovliggørelse af eksisterende byggeri skal ske, inden vi kan tinglyse en deklaration og for fremtidige bygReferat af generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo onsdag den 20. marts 2019
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gerier blive fritaget for at opfylde det fulde bygningsreglement.
Strandbo kommer ikke uden om spørgsmålet om lovliggørelse. Københavns Kommune vil i løbet af
sæsonen indkalde samtlige haveforeninger. Embedsmænd fra kommunen stiller gerne op til et orienteringsmøde i Strandbo, hvor de kan fortælle om fremgangsmåden.
Jesper supplerede, at Strandbo som forening og den enkelte andelshaver også har en interesse i at få
lovliggjort haveforeningen mht. brandfare. Bestyrelsen skal finde ud af, om vi skal gøre det nu eller
vente, til kommunen henvender sig. Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal indgå i et pilotprojekt med kommunen om lovliggørelsen, vil komme op på en ekstraordinær generalforsamling eller på næste års
generalforsamling, når vi har fået mere information om en sådan ordning. Bestyrelsen vil også forsøge at
tale med andre haveforeninger om lovliggørelsen.
Claus tilføjede, at det kan være en fordel at komme med i 2019 som et pilotprojekt, hvor vi vil kunne
fastholde kommunen som sagsbehandler i brandsikringsplanen. Senere vil vi selv skulle betale for en
certificeret brandsikringskonsulent.
Line Aarsland, Signelilvej 77, spurgte om, hvorfor man tinglyser 10%, når man kan få dispensation op til
20%.
Claus svarede, at lovliggørelsesspørgsmålet som oplyst af kommunen primært drejer sig om de brandsikrings- og sundhedsmæssige forhold. Kommunen skal dog også sikre sig, at størrelse af eksisterende
byggeri og andre forhold er i orden.
Såfremt der tinglyses en ny deklaration, der indeholder bestemmelser om størrelse og placering af byggeri, kan der efterfølgende gives tilladelse til byggeri op til 20% af en lods areal, dog max. 60 m2. Man
skal således efterfølgende ikke længere have byggetilladelse, men en godkendelse i forhold til den nye
tinglyste deklaration og det reducerede bygningsreglement, der opfylder kravene i det reducerede
bygningsreglement.
Den vejledning, som bestyrelsen har fået, lægges ud på hjemmesiden. Afstanden mellem bygninger skal
være min. 5 meter, ellers skal der foretages brandsikring. Brandsikring skal foretages på de bygningsdele
på en lod, der vender mod naboloddernes bebyggelse, hvis der er under 5 meter mellem bygningerne.
Per Christophersen, Signelilvej 63, har sine forældres hus til salg og slås med kommunen, som siger, at
der kun er 15 huse, der er registreret i BBR.
Jesper nævnte, at Strandbo ikke er alene – det er alle kolonihaveforeninger, der er i samme situation.
Tom Hansen, Engvej 65G, nævnte, at der i bestyrelsens arkiv findes en skrivelse fra dengang, vi fik etableret kloaker, hvoraf det fremgår, at vi har en hævnvunden ret til at måtte bygge 20%.
Claus svarede til dette, at kommunen har oplyst, at alle tidligere tilladelser ikke gælder, og at der skal
byggetilladelse til alt byggeri – også det eksisterende byggeri.
Sommer Nordbjærg, Signelilvej 33, syntes, at vi har en meget grundig bestyrelse, der sætter sig godt ind
i tingene. Lad os høre mere om pilotprojektet. Bestyrelsen gør det godt.
Eva Papesch, Signelilvej 51, foreslog, at Strandbo tager en advokat sammen med andre foreninger.
Jesper nævnte, at det skal bestyrelsen drøfte med nogle af de andre foreninger.
Carsten tilføjede, at der i budgettet er afsat et beløb til advokatbistand, og at bestyrelsen vil forsøge at
finde løsninger, der gør det økonomisk lettere for alle at få lovliggjort sit hus. Bestyrelsen vil også forReferat af generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo onsdag den 20. marts 2019
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søge at afholde et orienteringsmøde med kommunen i 2. kvartal.
Anny Minjarez, Engvej 67S, mente, at vi er en forening af fritidshuse, og spurgte, om kommunen skærer
alle over en kam.
Claus svarede, at vi er omfattet af loven om kolonihaver; vi er ”overnatningshaver” med mulighed for
opførelse af kolonihavehuse og ikke fritidshuse.
Tonny Ellegård Christensen, Engvej 65P, spurgte om, hvor lang tid der går, før alle haveforeninger er
kommet igennem lovliggørelsen.
Jesper svarede, at det kommer til at tage tid, hvis vi ikke siger ja til at deltage i pilotprojektet.
Carsten tilføjede, at Strandbo var blevet foreslået som pilotprojekt, da vi er nogle af de bedste i klassen.
Det er et positivt tilbud.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Redegørelse for status på droneopmåling
Claus Josefsen orienterede om droneopmålingen, som desværre ikke havde givet noget entydigt resultat, hvorfor resultatet ikke vil blive offentliggjort.
Eva, Signelilvej 51 spurgte, om hun som andelshaver/enkeltperson kunne få oplyst sin grunds størrelse.
Claus svarede, at det ikke er muligt, og at der ikke er ændret noget i kommunen.
Jesper tilføjede, at bestyrelsen har valgt, at deklarationen kommer først.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Affaldshåndtering pr. 1. juli 2019
Jesper orienterede om, at vi fra juni-juli skal have fuld affaldssortering i Strandbo. I Strandvejsafdelingen
vil der blive lagt fliser ved toiletterne, hvorpå vi kan stille containerne. I Engvejsafdelingen har vi hjørnet
mod Engvej, hvor der ikke kan være flere containere. Toiletgrunden kan måske bruges ved at lave en låst
port, hvor man kan have affaldssortering for Engvejsafdelingen. Hvis nogen har en holdning eller mening
om det, så kom til Jesper. Der vil også være dialog med naboerne.
Margit Nielsen, Engvej 65B, nævnte, at Brøndby Kommune giver bøder til dem, der ikke kan sortere
rigtigt. Hvem skal betale bøderne, hvis også Københavns Kommune gør noget lignende? (Applaus)
Mario Bortolotti, Engvej 67T, nævnte, at bioaffaldet på Engvej ikke er blevet afhentet siden oktober.
Anny, Engvej 67S, går ind for affaldssortering, men har dagligt dårlig samvittighed, fordi hun lægger
haveaffald i dagrenovationen. Anny har før foreslået, at containeren skal være lige efter skt. Hans.
Jesper svarede, at bestyrelsen derfor i år har valgt at få en haveaffaldscontainer mere for at give andelshavere mulighed for at komme af med haveaffald i midten af sæsonen.

b. Forslag fra bestyrelsen
- Forslag til ændring af vedtægter
Bestyrelsessuppleant Jonas Goldin Diness orienterede. Den primære årsag til revideringen af vedtægterne er, at vi sidste år ikke kunne finde nogen formand. Derfor har bestyrelsen arbejdet for nye vedtægter,
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hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. De nuværende vedtægter bærer præg af mange ændringer og uhensigtsmæssigheder. De nye vedtægter er nu trimmet, så de er mere overskuelige end de nuværende.
Det er fx præciseret, at det er hele bestyrelsen, der er økonomisk ansvarlig. Hele bestyrelsen står bag
forslaget til de nye vedtægter.
Carsten bemærkede, at det kan være subjektivt, hvordan man opfatter de foretagne ændringer. Bestyrelsen mener, at ændringerne er begrænset til det væsentligste. De større ændringer, der måske bør
ske, foretages senere. For at udrydde enhver tvivl om, hvornår vedtægterne træder i kraft, vil bestyrelsen fremsætte et mundtligt ændringsforslag – efter §12 til sidst før tillægget skal tilføjes: ”Vedtægtsændringer træder i kraft den 1. april 2019.”
Karin Betz, Signelilvej 57, spurgte, om det vil tage for lang tid at gå det hele igennem, hvilket Jonas
svarede ja til.
Tom, Engvej 65G, gik ud fra, at ordensreglementet også vil blive ændret, hvortil Jonas svarede, at der
senere vil komme nye forslag til ændringer af både vedtægterne og ordensreglementet.
Carsten tilføjede, at hvis bestyrelsen havde haft mere tid, kunne man godt have udarbejdet nogle mere
gennemarbejdede vedtægter.
Christopher Hermann sendte vedtægterne samt det stillede ændringsforslag til skriftlig afstemning og
nævnte, at forslaget er vedtaget, hvis 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for forslaget.
50 stemte for, og 3 stemte imod forslag til vedtægter – det samme gjorde sig gældende ved afstemningen om det stillede ændringsforslag. Forslag til vedtægter var dermed vedtaget med ikrafttræden den 1.
april 2019.”
Generalforsamlingen fortsatte under de hidtil gældende vedtægter.
- Forslag til beslutning om fortsat oktober-renovation
Bestyrelsessuppleant Lene Vosbein Nielsen orienterede. Da det for nogle år siden blev muligt at bo i
haverne i oktober, blev det vedtaget, at vi også skulle have dagrenovation i oktober. Men det er blevet
dyrere. Det koster nu 22.000 kr. ekstra. Hvis ikke vi har renovation, ophober affaldet sig, og risikoen for
rotter er stor.
Hanne Nissen, Engvej 67G, nævnte, at vi tidligere havde haft en stor affaldscontainer ved toilettet,
hvilket havde fungeret godt.
Lene svarede, at Københavns. Kommune ikke længere tilbyder det.
Søs Poulsen, Signelilvej 82, nævnte, at der nu er 14 dage til, at dagrenovationen begynder, på trods af at
der allerede nu er åbnet for vandet.
Lene svarede, at reglerne er, at vi må bo i Strandbo fra 1. april, og at vi kan købe dagrenovation for 6
eller 7 måneder.
41 stemte for, 8 stemte imod, 4 undlod at stemme.
Forslaget var dermed vedtaget.

c. Forslag fra andelshaverne
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Forslag om helårsvand i Strandbo, stillet af Lars og Sommer Nordbjærg, Signelilvej 33, med støtte fra
Katka Arentsen, Signelilvej 31
Lars Nordbjærg begrundede forslaget. Det har længe været et ønske at kunne holde jul eller en weekend uden for sæsonen. Det ville derfor være dejligt, hvis der kom helårsvand. Forslaget betyder ikke, at
vi skal have helårsvand her og nu, men at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på de juridiske,
økonomiske og tekniske problemstillinger. Hvis der senere vedtages helårsvand, får man dermed også
fremtidssikret sine vandrør, der i dag ikke ligger særligt langt nede, og hvis der kommer et nyt system af
vandrør ude i gangene, er vi sikret mange år fremover. Rørene skal 120 cm ned for at være frostfrie, og
der skal sættes vandmålere på. Den enkelte andelshaver skal så selv sørge for at videreføre til huset.
Jesper nævnte, at bestyrelsen har fået flere henvendelser om helårsvand. Det lyder meget fornuftigt,
men vi skal beslutte det på et oplyst grundlag – juridisk og økonomisk. Bestyrelsen synes, at det er en
god ide, at der nedsættes en arbejdsgruppe.
Søren Christensen, Signelilvej 28, nævnte, at man skal være opmærksom på tunge biler på festpladsen.
Helle Nykjær Sørensen, Signelilvej 70, spurgte, om der er et budget for arbejdsgruppen.
Lars Nordbjærg svarede, at det ikke er meningen, at arbejdsgruppen skal bruge penge.
Carsten tilføjede, at det heller ikke er bestyrelsens vurdering, at en arbejdsgruppe skal bruge penge. Der
er dog afsat en pulje til advokatbistand, men der er konkurrerende idéer og projekter til de penge. Det
væsentlige er, om Strandbo skifter status, hvis vi får helårsvand.
Randi Iversen, Signelilvej 83, nævnte, at hun er bekendt med en haveforening med helårsstatus, hvor
den månedlige haveleje er 3.600 kr.
Holger Andersen, Signelilvej 89, nævnte, at rørene i dag ligger ca. 40 cm nede.
Søren, Signelilvej 28, nævnte, at iflg. bygningsreglementet er vi forpligtet til have helårsvandsinstallationen, men at dette er forskelligt i forhold til helårsstatus.
Forslaget blev sat til afstemning.
34 stemte for, og 16 stemte imod, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger de juridiske,
økonomiske og tekniske konsekvenser ved helårsvand.
Forslaget var dermed vedtaget.
Det nedsatte udvalg består af: Søren, Signelilvej 28, Holger, Signelilvej 89, Lars og Sommer, Signelilvej
33, samt en repræsentant fra bestyrelsen.

6. Valg af ledelse, revisorer og suppleanter, jfr. vedtægternes §4
Dirigenten nævnte den nuværende bestyrelse, og hvem der var på valg.
Den af bestyrelsen foreslåede formandskandidat, Jesper Nykjær Jeppesen, Signelillvej 70, fremkom med sin
valgtale: Jesper føler, at han er en del af en rigtig kompetent bestyrelse, der komplimenterer hinanden godt
fagligt og aldersmæssigt. Bestyrelsen prøver at have en retning med det, den laver. Det er drift, drift, drift
og administration. Jesper håber, at vedligeholdelsesplanen bliver til noget. Der er mange ting – vandrør,
kloak – hvor længe holder det, hvornår skal det udskiftes? Vi bør se på de tunge poster på forhånd. Vi skal
have set på deklarationen, vi skal have tryghed. Fællesplads og renovation skal også på plads. Strandbo er
en frivillig forening, og vi prøver at gøre det bedste for Strandbo. Tingene sker ikke af sig selv, men de sker,
når vi alle i fællesskab tager et ansvar. Det er ikke altid, at folk prioriterer tid nok til at få foreningen til at
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fungere. Alle bør derfor tage noget ansvar i forhold til det praktiske og det sociale.
Jesper blev valgt til ny formand med applaus.
Følgende blev herefter valgt/genvalgt til bestyrelsen:
Genvalg af bestyrelsesmedlem Claus Josefsen, Signelilvej 93.
Genvalg af kasserer Else Andersen, Signelilvej 29.
Nyvalg af bestyrelsesmedlem Lene Vossbein Nielsen, Signelilvej 28 (tidligere suppleant).
Genvalg af suppleant Jonas Goldin Diness, Engvej 67H.
Nyvalg af suppleant Nicolai Ruggren Hansen, Signelilvej 67.
Bestyrelsen består derudover af:
Bestyrelsesmedlem Jane Ivarsen, Signelilvej 59.
Derudover blev følgende genvalgt:
Revisor Holger Andersen, Signelilvej 89.
Revisorsuppleant Margit Nielsen, Engvej 67B.
Revisor Tonny Ellegaard Christensen, Engvej 65P, var ikke på valg, men fortsætter gerne som revisor.

7. Eventuelt
Eva, Signelilvej 51, nævnte, at der er problemer med at få lån i andelshaveforeninger. Nordea siger, at det
eneste, der kræves, er, at der skal ændres noget i vores vedtægter. Eva foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan kigge på det.
Carsten svarede, at flere før Eva har spurgt om dette. Man kan komme med et forslag til generalforsamlingen, og her er deadline den 15. februar.
Anette Breitenstein, Engvej 67K, nævnte, at Lån & Spar Bank ikke kan formidle lån til Strandbo via Totalkredit.
Claus nævnte, at han og Tom i 2013 udgav en lille bog om Strandbo, som, de mente, ville være til glæde for
andelshaverne. Nye andelshavere kan henvende sig til bestyrelsen og få et eksemplar. Tom og Claus kunne
godt tænke sig at lave en opfølgning. Der vil blive taget foto af hvert hus fra havegangen. Pga. den nye persondataforordning (GPDR) skal man sige fra, hvis man ikke vil være med. Claus sender en mail ud til alle, så
Tom og Claus ved, hvis nogen ikke ønsker at være omfattet af registrering. Det er dog ikke drøftet med bestyrelsen, om bestyrelsen vil støtte projektet.
Anette, Engvej 67K, spurgte, om nogen var bekendt med, om der er stillet krav om afvanding (LAR) ved de
to nye huse, der er bygget på engen bag Engvejsafdelingen.
Tom vidste ikke noget om det.
Jonas nævnte, at John Bergquist, Signelilvej 53, havde fortalt, at TDC er i gang med at udrulle fibernet på
Amager. De tilbyder gratis at nedlægge kabler til fibernet. Det er gratis at få det lagt helt ind i huset. John
har sendt et link til bestyrelsen, som kan sendes ud til medlemmerne.
Der blev spurgt til, om fibernet også har noget at gøre med 5G.
Jonas mente ikke, at fibernet har noget med 5G at gøre, da 5G er en trådløs teknologi. Jonas tilføjede, at
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hvis der skal graves noget ned i fællesarealerne, skal det der gives tilsagn fra bestyrelsen til dette.
Holger, Signelilvej 89, nævnte, at de plejer at skrive, og når der er et bestemt antal interesserede, så går de
i gang.
Jonas svarede, at det ikke er tilfældet denne gang. Bestyrelsen vil udsende det link, der findes til TDC’s
hjemmeside, hvor man kan læse mere om tilbuddet.
John, Engvej 67P, spurgte, om der er garanti på vintervandhanen på Engvej. Den virker ikke ved bare få
minusgrader.
Jane svarede, at vi fik dem lavet, fordi de skulle virke om vinteren. Vi kan kontakte ham og spørge.
Winnie Petersen, Signelilvej 32, var meget interesseret i fibernet for ikke at komme bag i køen,
Jesper nævnte, at bestyrelsen ikke har haft tid til at diskutere det i bestyrelsen.
Jonas tilføjede, at der er deadline den 21. juni for at melde sig til TDC.

Dirigenten takkede for en god og rimelig rolig generalforsamling.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.03.
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Frivilligt arbejde
Tak til alle jer, der ydede et fantastisk stykke arbejde til gavn for hele foreningen i 2018.
Følgende tager 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 – 15.09.19
Pasning af container – Engvejsafdelingen – 15.09.19
Fødselsdagsfest den 17. august

Blomsterkummer ved fælleshuset
Loppemarked
Fællesplads-gruppen
Jesper: Hvordan kan toiletgrundene benyttes bedre

ANSVARLIG:
Ole (Sig. 97) & Svend Erik (Sig. 64)
My (Engvej 67P)
Fællesarbejde
Fortsat som hidtil
Fællesarbejde
Fællesarbejde
Klubhus-brugere
Fællesarbejde
Benny (Engvej 65B)
Ole (Sig. 36)
Jonas (Engvej 67H) og Jesper (Sig.
70) fortsætter i lære hos Holger (Sig.
89).
Jesper (Sig. 70) og Rasmus (Sig. 66)
Mario (Eng. 67T) og John (Eng. 67P)
Karsten Holst (Sig. 75)og Ralph (Sig.
82)
Mario (Eng. 67T) og John (Eng. 67P)
Jakob (Sig 72) og Helle (Sig. 70)
Tom (Eng. 65G) og Vagn (Eng. 67V)
Elsebeth foreslog, at man selv kan
komme med sin egen mad. Elsebeth
(Eng. 65R) er kontaktperson.
Jakob (Sig. 81) og Karin (Sig. 57)
Eva (Sig. 51)
Søren (Sig. 28), Helle (Sig. 70), Mille
(Sig. 66)
Tom (Eng. 65G) støtter gerne dem,
der har med Engvejstoiletterne at
gøre.

Anny nævnte, at Engvej sidste år havde byttet rundt, så firmaet ikke måtte tage/hente containerne. Containerne stod der derfor meget længe, selvom Anny og andre havde ringet.
Jesper: Jonas og Jesper er i år ansvarlige for kontakten med Affald hos Københavns Kommune.

Referat af generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo onsdag den 20. marts 2019
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