
Nyhedsbrev - maj 2018 

Kære alle 

Så er den nye sæson i Strandbo officielt skudt i gang. Det skete med en solrig standerhejsning og 
ekstraordinær generalforsamling den 22. april, hvor der skulle vælges ny formand. 

Med fare for at lyde som Donald Trump ved sin indsættelse som USA’s præsident så var der – ifølge 
(relativt) pålidelige kilder – et historisk stort fremmøde på dagen. Uanset om der reelt blev sat ny rekord for 
fremmøde til standerhejsning, eller om der også i det her tilfælde er tale om fake news, så skal I have tak 
for det fine fremmøde, den gode stemning og tilliden med formandsvalget. 

Der var også andre ting at glæde sig over på den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen kunne 
orientere om udfaldet af kæringen af retssagen, og at man derfor anså sagen som afsluttet. Lettelsen over, 
at sagen var bragt til ende (om end med en ekstra regning til Strandbo) varede desværre ikke længere end 
to uger, idet JR nu har ansøgt om Procesbevillingsnævnets tilladelse til igen at kære sagens omkostninger. 

Denne gang Landsrettens kendelse. Såfremt procesbevillingsnævnet giver denne tilladelse, skal sagens 
omkostninger altså endnu engang prøves.  

Der blev på den ekstraordinære generalforsamling også orienteret om de to aktuelle byggerirelaterede 
sager, som bestyrelsen redegjorde for på den ordinære generalforsamling den 14. marts: Droneopmåling 
og supplerende tinglysningsdeklaration. Se mere om dette i referatet fra den ekstraordinære 
generalforsamling. 
  
Den nye bestyrelse 
Den nye bestyrelse er nu endelig på plads. Vi har konstitueret os på følgende måde:  

- Carsten Sander, Engvej 67F: formand 
- Jesper Nykjær Jeppesen, Signelilvej 70: næstformand 
- Else Andersen, Signelilvej 29: kasserer 
- Jane Ivarsen, Signelilvej 59: medlem  
- Claus Josefsen, Signelilvej 93: medlem 
- Jonas Goldin Diness, Engvej 67H: suppleant 
- Lene Vossbein Nielsen, Signelilvej 28: suppleant 

 
Vi lægger snart en oversigt ud på hjemmesiden, hvor I kan se, hvordan vi har fordelt arbejdsopgaverne 
imellem os. 
 
Bestyrelsens hovedprioriteter 
På vores bestyrelsesmøde den 1. maj besluttede vi at fokusere kræfterne på fire hovedprioriteter ud over 
den daglige drift, der som den røde tråd har det til fælles, at vi nu starter fra bunden af med at give hele 
Strandbo et godt gammeldags 360 graders sundhedstjek. Målet er at sikre, at vi – med et endnu mere 
effektivt bestyrelsesarbejde og en plan, der fremtidssikrer Strandbos økonomi, infrastruktur og 
sammenhold – står stærkere i 2019: 
 

 Udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet 

 Gennemgang af vores vedtægter og ordensreglement 

 Vedligeholdelsesplan for Strandbo 

 Fortsættelse af fællespladsgruppens arbejde 



Vi modtager meget gerne gode indspil fra jer alle til det her arbejde. Skulle nogle af jer ligge inde med 
nyttig viden, særlige juridiske, praktiske evner eller blot lidt fritid, man gerne vil byde ind med, vil det være 
meget værdsat. Kontakt bestyrelsen på info@hf-strandbo.dk eller ved næste åbent hus, hvis du vil bidrage 
til arbejdet. 
 
Og så det praktiske… 
 

 Åbent hus: Vi har besluttet fremover at holde åbent hus på den første onsdag i måneden (fortsat kl. 
19.00-19.30). Næste gang er onsdag den 5. juni. 
 

 Storskrald: 6. maj kl. 10.00-12.00. Containerne står, hvor de plejer. Det gælder dog ikke 

haveaffaldscontaineren i Engvejsafdelingen, der denne gang står ved indgangen ud mod metroen. 

Disse ting må GERNE komme i storskraldscontaineren:  
 Møbler, gulvtæpper o.l.  
 Byggeaffald af træ, glas, plast og metal fra gør-det-selv-arbejde  
 Træ til genanvendelse (møbler af træ; ubehandlet træ fra gør-det-selv arbejde) 
 Imprægneret træ  
 PVC  
 Cykler  
 Pap  

 

Disse ting må IKKE komme i containeren:  
 Mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr (toiletkummer, vaske etc.), tagplader, gips eller 

jord/sten/grus, mm. (Dette skal man selv bortskaffe, typisk ved at køre det på 
genbrugsstationen).  

 Hårde hvidevarer og større elektronik  
 Kemikalier og andet farligt affald  
 Tallerkner, stentøj, køkkengrej, tøj etc. (skal i dagrenovationen eller kan afleveres på 

genbrugsstationens byttecenter, hvis det er intakt – eller til foreningens loppemarked)  
 

 Fællesarbejde: Husk fællesarbejde for Engvej 65/Signelilvej 42-61 den 27. maj kl. 10.00-12.00. 
 

 Affaldssortering: Vi vil i denne sæson få indført bioaffaldssortering i foreningen. Mere information 
om det følger. 
 

 Udlejning/udlån: Der har været en række henvendelser om reglerne for udleje og udlån af sin 
kolonihave. Vedtægterne slår fast, at: ”Andele må ikke kommercielt udlejes eller på anden måde 
anvendes til handel eller erhverv.” Samtidig tillader vedtægterne, at: ”En andelshaver kan 
undtagelsesvis for et kortere tidsrum udleje eller udlåne sin have til tredjemand, hvis bestyrelsens 
skriftlige tilladelse er indhentet på forhånd.” Med andre ord, hvis nogen undtagelsesvist ønsker at 
låne sin have ud, skal man anmode bestyrelsen herom skriftligt. Den tidligere bestyrelse besluttede 
i 2017, at man ligeledes skal advisere sine naboer, hvis man låner sin have ud. På den måde 
minimerer vi utryghed om, hvem der kommer og går i vores forening. 

 

Med de ord, rigtig god 2018-sæson til alle! 

Carsten Sander, formand for HF Strandbo 

mailto:info@hf-strandbo.dk

