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Andelshaveselskabet Strandbo 

6. april 2018 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo 
 

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 
 

i Restaurant Krunch' selskabslokale, Øresundsvej 14, 2300 København S 
 

 
Bestyrelsesmedlem Jesper Nykjær bød velkommen kl. 19.10, da formand Kamilla Bergström Aaberg des-
værre var blevet syg. 
 
Jannie Faurschou (Signelilvej 46) havde en sang med, Strandbo Flagsang, som forsamlingen sang, hvorefter 
generalforsamlingen begyndte. 
 
 

Dagsorden i henhold til vedtægternes §3: 
 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Christopher Hermann som dirigent, hvilket valg generalforsamlingen godkendte med 
applaus. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt med 14 dages varsel den 27. februar, 
hvorved generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 
 
46 ud af 108 haver var repræsenteret., heraf 1 ved fuldmagt. 
 
 
2. Protokol 
Protokollen var indeholdt i formandens beretning. 
 
 
3. Formandens beretning 
I formandens fravær knyttede suppleant Carsten Sander et par kommentarer til formandens beretning. 
2017 var et godt, men vådt år.  
 
Forsamlingen mindedes Marianne Bergqvist (Signelilvej 49), Ove Olesen (Signelilvej 27), Svend-Erik Jensen 
(Signelilvej 48) og Jens Nauntofte (Signelilvej 52), der alle var gået bort i 2017, hvorefter Carsten bød vel-
kommen til de nye Strandboere. 
 
Medlemmernes frivillige arbejde gør, at foreningen sparer penge, og de mange sociale arrangementer bin-
der haveejerne sammen. Bestyrelsen har haft travlt med mange ting. Bestyrelsesmedlem Claus Josefsen vil 
senere sige noget om byggeregler, som har ændret sig siden 1930’erne. Retssagen har også taget meget 
tid. 
 
Den af Jørgen Rasmussen (Signelilvej 94) anlagte retssag mod bestyrelsen pga. en procedurefejl ved gene-
ralforsamlingen i 2016 har nu varet i 2 år. Retssagen endte i november 2017 med, at Jørgen Rasmussen fik 
medhold. Konsekvensen heraf er, at de regler, der bestod før generalforsamlingen 2016, fortsat er gælden-
de. I praksis betyder det, at ordensreglementet fortsat er i strid med Københavns Kommunes regler og ad-
ministration. Det har dog ikke haft nogen praktisk betydning for byggesagerne i perioden, idet begge regel-
sæt i praksis har været efterlevet, herunder med hensyn til naboaccept. Strandbo skulle betale 10.000 kr. af 
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Jørgen Rasmussens sagsomkostninger. I februar kærede Jørgen Rasmussen sagsomkostningerne, så for-
eningen nu står med en ikke afsluttet retssag. I værste fald vil Strandbo skulle betale Jørgen Rasmussens 
fulde sagsomkostninger på 163.000 kr.  
 
Ved denne generalforsamling var der ikke nogen formandskandidat, så bestyrelsen håbede, at der blandt 
andelshaverne var en, der havde lyst til at gribe chancen for en attraktiv ny karrierevej. 
 
Claus Josefsen orienterede om, at der på sidste generalforsamling blev nedsat en fælleshus- og fællesplads-
gruppe. Gruppen er dog efterfølgende blevet ændret, så den nu består af Birgitte Lind Petersen (Signelilvej 
72), Carsten Sander (Engvej 67F), Jesper Nykjær (Signelilvej 70) og Claus Josefsen (Signelilvej 93). Gruppen 
foreslår, at der bygges et nyt fælleshus, hvilket bl.a. kan finansieres ved, at grunden med de nuværende toi-
letter sælges. Der er i budgettet afsat 30.000 kr. som en ramme til et skitseprojekt. Det skal danne grundlag 
for en dialog med Københavns Kommune om krav til fælleshus m.m. og for den endelige beslutning i 
Strandbo om at bygge et nyt fælleshus. 
 
Jesper supplerede med at pointere, at finansieringen skal ske via eksterne midler. 2 ejendomsmæglere har 
vurderet, at Strandbo ville kunne tjene 1,4 mio. kr. på salg af toiletgrunden. Derudover har Matas en fond, 
der finansierer legepladser, og man kan søge Realdania om midler. Der bliver dog ikke sat noget i gang, før 
en ekstraordinær generalforsamling har godkendt projektet og økonomien.  
 
Sommer Nordbjærg (Signelilvej 33) kommenterede den skriftlige beretning, hvori der står, at ”Her mener 
Jørgen Rasmussen (JR), at han fører alle medlemmers sag”. Sommer er rasende over denne udtalelse og 
mente, at JR burde skamme sig. Umiddelbar tilslutning i forsamlingen til Sommers bemærkninger. 
 
JR svarede til dette, at han ikke har tilkendegivet at føre sag for alle medlemmer. Han har sagt, at udfaldet 
af sagen kommer alle medlemmer til gode. Ud fra bestyrelsens beretning mener JR ikke, at det er den sam-
me sag, der er tale om. JR gav herefter sin udlægning af sagens gang. 
 
JR delte herefter en formulering ud med et uddrag af bestyrelsens påstandsdokument. 
 
Holger Andersen (Signelilvej 89) spurgte om størrelsen på toiletgrunden. 
 
Claus Josefsen svarede, at den selvfølgelig skal opmåles korrekt af en landinspektør. Foreløbige opmålinger 
har en difference fra 140 m2 til 190 m2. Københavns Kommune er villig til at godkende lodstørrelser på 180-
200 m2. Det kan eventuelt og måske komme på tale – selvfølgelig efter aftale med indehaverne af nabo-
lodderne – at gøre toiletgrunden større ved "køb" af lidt areal fra nabolodderne, der begge er over 300 m2. 
 
Tove Frøding (Signelilvej 80) stillede spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er behov for et nyt fælles-
hus. 
 
Jesper Nykjær svarede, at en stor del af tilbagemeldingerne fra gruppearbejdet ved generalforsamlingen i 
2017 havde handlet om, hvordan vi kunne bruge fælleshuset bedre. 
 
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning. 
 
 
4. Regnskab og budget til godkendelse  
Kasserer Else Andersen kommenterede regnskabet, hvor der – set i forhold til budgettet – har været lidt 
større indtægter, bl.a. pga. flere indskud, betaling for manglende deltagelse i fællesarbejde og foreningens 
loppemarked. Udgiftssiden indeholder primært faste udgifter, som vi ikke kan ændre på.  
 
Resultatet er et underskud på 56.160,05 kr. (mod et budgetteret underskud på 118.800,00 kr.) 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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For at undgå store uforudsete udgifter og i øvrigt følge den løbende prisudvikling, har bestyrelsen budget-
teret med en havelejestigning. Bestyrelsen foreslår, at havelejen, der betales kvartalsvis forud, pr. 1. april 
2018 forhøjes fra de nuværende 5,60 kr./m2 til 6,40 kr./m2 pr. kvartal. Det vil give foreningen en merind-
tægt i 2018 på ca. 70.000 kr., og i 2019 godt 90.000 kr. 
 
I budgettet er der kommet et par nye poster til: Der er afsat 30.000 kr. til et skitseforslag for fællespladsens 
fremtidige udseende og anvendelse, og der er afsat 31.250 kr. til opmåling af de enkelte lodder i Strandbo. 
 
Der er budgetteret med 92.000 kr. til reparation og vedligeholdelse. Der er allerede nu brugt 43.000 kr. til 
renovering af de 2 vintervandhaner og reparation af port og låger. 
 
Og så er der sat 20.000 kr. af til advokatbistand. Vi ved ikke, hvad det vil komme til at koste. 
 
Claus Josefsen nævnte i forbindelse med opmåling af de enkelte lodder i Strandbo, at kommunen aldrig har 
modtaget besked om lodændringer. Der vil derfor ske en opmåling med drone, hvor kommunen accepterer 
en forskel på 10-14 cm. 
 
Tom Hansen (Engvej 65G) var ked af, at det ikke i indkaldelsen var specificeret med klar tekst, at bestyrel-
sen foreslår en lejeforhøjelse, men at man selv må se det i budgettet. 
 
Lene Vossbein Nielsen (Signelilvej 28) mente, at havelejen burde sættes endnu mere op, så man undgår at 
spise af egenkapitalen. Havelejen ville efterfølgende kunne sættes ned igen. 
 
Vedrørende opmåling af lodderne gjorde Claus Josefsen opmærksom på, at kommunen ikke accepterer en 
bebyggelsesprocent på mere end 20%. Opmålingen skal ske, for at alle kan få de samme og rigtige mulig-
heder for ombygning og tilbygning. Det vedrører primært de mindste lodder, og for lodder over 300 m2 har 
det slet ingen betydning, da man kun må bygge max. 60 m2 alt inklusive, dog undtaget mobile drivhuse.  
 
Budgettet blev sendt til afstemning, hvor der var 1 stemme imod, ingen undlod at stemme. 
 
Budgettet blev dermed vedtaget. 
 
 
5. Indkomne forslag 
 
a. Forslag fra bestyrelsen 
 
- Forslag om supplerende deklaration i forhold til udlodningstilladelsen 

Claus Josefsen motiverede forslaget. Strandbos udlodningstilladelse fra 1933 siger ikke noget om place-
ring af bebyggelse på lodderne, men kun noget om omfanget af byggeriet. Derfor er nybyggeri, om- og/ 
eller tilbygninger i Strandbo – efter nye retningslinjer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – i øjeblikket 
omfattet af bygningsreglementet fuldt ud. Det vil sige, at vi vil skulle opfylde krav som ved almindeligt 
husbyggeri – selv om vi er kolonihaveområde. Det vil fordyre og unødigt besværliggøre byggeri på de en-
kelte lodder i Strandbo. Ved at tinglyse en supplerende deklaration, som også fastlægger placeringen af 
byggeriet på lodderne, har Københavns Kommune sagt, at vi kan opretholde det regelsæt, der har været 
gældende hidtil for bebyggelse i Strandbo. Endvidere vil det være gældende, at der stilles brandkrav, 
såfremt man bygger tættere end 5 m fra anden bebyggelse på nabolodder, hvilket allerede gælder i dag. 
 
For så vidt angår tinglysning har kommunen oplyst, at tinglysningen sker samlet for de to matrikler. Det 
koster omkring 8.000-9.000 kr. Så den enkelte haveejer belastes ikke. 
 
Der er ikke forskel på ombygning og nybygning. Er byggeprocenten p.t. over 10%, skal man udarbejde et 
projekt. 
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Kommunen skal godkende den formulering, som en deklaration skal have. Claus Josefsen kan ikke se 
nogen steder i forhold til det, bestyrelsen har fået oplyst fra Københavns Kommune, at der skal tinglyses 
på det enkelte lod. Claus Josefsen talte for, at tinglysningen af en supplerende deklaration bliver gen-
nemført snarest muligt af hensyn til de andelshavere, der vil i gang med nybyggeri, om- og/eller tilbyg-
ninger. 
 
Jørgen Rasmussen (Signelilvej 94) mente, at forslaget burde forkastes, da der er uklarhed om, hvorvidt 
tinglysningen skal foretages pr. lod. Det koster 1.400-1.600 kr. pr. lod, og så giver vi kommunen lov til at 
vide alt, også om man har bygget mere end 20%. 
 
Søren Christensen (Signelilvej 28) foreslog, at forslaget blev vedtaget under forudsætning af, at tinglys-
ning kan ske på haveforeningens to matrikler og ikke på hvert enkelt havelod. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning, dog med den præcisering, at bemyndigelsen kun gives, såfremt 
tinglysningen kan gives på matrikelniveau og ikke på lodniveau. 
 
30 stemte for. 
6 stemte imod. 
 
Forslag blev vedtaget. 
 
 

- Forslag til ændring af ordensreglementets pkt. 3 
Claus Josefsen motiverede forslaget: I lyset af retssagens udfald er vi nødt til endnu en gang at få afgjort, 
hvornår man skal have naboaccept og hvornår ikke. Ved den foreslåede ændring af ordensreglementet 
vil der samtidig være overensstemmelse med den kommende supplerende deklaration. Hvis man stem-
mer nej til ændringen, så opretholder vi det, der stod i ordensreglementet før 2016. Dette er ikke i over-
ensstemmelse med Københavns Kommunes regler og administration, idet bestyrelsen ikke har bemyndi-
gelse til at dispensere til byggeri og til at godkende bygningshøjder på mere end 4 m. 
 
Det blev pointeret, at det ikke er Strandbo, der fastsætter brandkrav, men myndighederne. 
 
Birgitte Lind Petersen (Signelilvej 72) præciserede, at hvis naboen har bygget i skel, så søger man om 
tilladelse til at bygge 2½ meter fra skel, og så stiller kommunen krav om, at BD60 skal være overholdt. 
 
Ole Herlufsen (Signelilvej 97) gjorde opmærksom på, at disse brandkrav så kan have økonomiske konse-
kvenser for den, der skal bygge. 
 
Lene Vossbein Nielsen (Signelilvej 28) mente, at vi skal passe på med ikke at indskrive kommunens regler 
i vores ordensreglementer, hvilket Jørgen Rasmussen var enig i.  
 
Jørgen Rasmussen mente, at kommunens til enhver tid gældende regler bør ligge på Strandbos hjemme-
side. 
 
Carsten Sander henviste til punkt B, nederst på side 12 i forslaget (bilag 2.2). 
 
Forslaget blev sendt til afstemning, og 37 stemte for, 2 stemte imod. 
 
Forslaget blev dermed vedtaget. 
 
 

b. Forslag fra medlemmerne  
Følgende 3 forslag er stillet af Jørgen Rasmussen, Signelilvej 94 
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- Forslag om at pålægge bestyrelsen at rette henvendelse til Ørsted (tidligere Dong) vedr. placering af 

nye el-skabe på foreningens havegange 
Claus Josefsen orienterede om, at bestyrelsen har drøftet emnet, og på foranledning af JR’s forslag har 
bestyrelsen videresendt JR’s forespørgsel til Ørsted. Der er dog endnu ikke modtaget noget svar. 
 
Jesper Nykjær nævnte, at bestyrelsen er glad for at få henvendelser og tilbagemeldinger på, hvordan 
Strandbo kan drives bedre. Det er normal procedure, det er derfor vi har åbent hus, og bestyrelsen er 
glad for, at andelshaverne er aktive. Bestyrelsen følger op på det. 
 
Dirigenten bad forsamlingen tilkendegive, om den kan give opbakning til forslaget. 
 
Der var støtte til forslaget og til, at bestyrelsen følger op på problemstillingen. 
 
 

- Forslag om at pålægge bestyrelsen at udfærdige og offentliggøre udførlige referater af bestyrelses-
møder 
Carsten Sander bemærkede, at bestyrelsen er enig i, at der skal informeres så grundigt og så godt, som 
man kan. Bestyrelsen udsender månedlige nyhedsbreve, og desuden er der emner, bestyrelsen ikke kan 
videregive, når det vedrører medlemmerne. Hvis der skulle være en enig generalforsamling, der siger, at 
man hellere vil have beslutningsreferater fra bestyrelsen, så er bestyrelsen med på det, men bestyrelsen 
kan ikke bruge sine i forvejen sparsomme ressourcer på at udarbejde referater, hvor man efterfølgende 
skal strege en hel del ud. Informationsbrevene kan ændres til beslutningsreferater, men bestyrelsen kan 
ikke lave egentlige fyldige referater. 
 
Tom Hansen (Engvej 65G) tilføjede, at man tidligere havde bladet ”Græshoppen”, som blev afløst af 
nyhedsbrevene, der bliver sat op i opslagstavlerne. Nyhedsbrevene fortæller lige netop det relevante og 
udelukker personsager. Det er urimeligt, hvis personsager skulle sendes med ud. 
 
Søren Christensen (Signelillvej 28) bad om, at der findes et kompromis. Der skal forefindes fyldestgøren-
de bestyrelsesreferater, som et bestyrelsesmedlem kan gå tilbage og kigge i. Og nyhedsbrevene skal 
gøres mere fyldige. Søren anbefalede at stemme ja til JR’s forslag. 
 
Sommer Nordbjærg (Signelilvej 33) var enig med Tom i, at medlemmerne ikke skal være urimelige mod 
de personer, der frivilligt går ind i bestyrelsesarbejdet. 
 
Forslaget blev bragt til afstemning, og 3 stemte for, 31 stemte imod. 
 
Dermed var forslaget bortfaldet. 
 
 

- Forslag om at pålægge bestyrelsen at oplyse evt. berørte byggeansøgere om konsekvens efter retssag 
Claus Josefsen orienterede om, at alle de byggesager, der har været siden generalforsamlingen i 2016, 
er blevet behandlet efter det oprindelige ordensreglement. Der er derfor ikke noget grundlag for at stille 
dette forslag. Hvis nogle andelshavere i denne periode har følt sig uretfærdigt behandlet, må de rette 
henvendelse til bestyrelsen. 
 
Jørgen Rasmussen mente, at det kun er de pågældende ansøgere, der kan vide, at bestyrelsen har hand-
let på et forkert grundlag. Hvis det senere bliver opdaget, at der er sket en fejl, forventer man da at få 
det at vide. 
 
Søren Christensen (Signelillvej 28) spurgte, om der er nogen, der har fået en byggeansøgning afvist i 
perioden. Det er jo kun dem, der reelt har grund til en genbehandling.  
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Claus Josefsen svarede, at det ikke var tilfældet. 
 
Forslaget blev bragt til afstemning, og 1 stemte for, 34 stemte imod. 
 
Dermed var forslaget bortfaldet. 

 
 
6. Valg af ledelse, revisorer og suppleanter, jfr. vedtægternes §4 
Dirigenten nævnte den nuværende bestyrelse, og hvem der var på valg. 
 
Jesper Nykjær fortalte, at bestyrelsen har det godt sammen, og at det er berigende at være medlem af be-
styrelsen. Bestyrelsen har talt om formandsposten, som historisk set har været en meget tung post, men 
fremover vil man sørge for at fordele arbejdet og byrderne mere blandt alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Carsten Sander orienterede om årsagen til de forholdsvis mange udskiftninger: Kamilla Bergström Aaberg 
har solgt sit hus og flytter fra Strandbo, John sidder allerede i to andre bestyrelser, og Carsten selv flytter til 
Bruxelles 
 
Tom Hansen (Engvej 65G) spurgte Søren Christensen (Signelilvej 28), om han ville være formand. Tom har 
været formand i 11 år – ad 2 omgange. Tom mente, at Søren vil have en bestyrelse om sig, der virkelig vil 
støtte ham.  
 
Søren Christensen takkede for tilliden, men kan ikke få det til at hænge sammen med sit arbejde, da han 
rejser meget. Derudover ville han ønske, at man kunne tilslutte sig bestyrelsen og så vokse med den og 
komme frem til formandsposten efter nogle år.  
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at foreningen har et vedtægtsmæssigt problem rent tegningsmæssigt, 
hvis der ikke vælges en formand. Bestyrelsen må enten tage initiativ til, at vedtægterne ændres, eller at der 
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan vælges en formand. 
 
Dirigenten spurgte eks-formand Tom Hansen, om han ville være formand. 
 
Tom takkede nej, men anbefalede at drosle bestyrelsesarbejdet og ambitionerne lidt ned. Man kan udskyde 
det nye fælleshus og fællespladsen og køre arbejdet ned på et lavt niveau. Tom mente, at der om et år eller 
to er en, der vil tage over. Formanden behøver ikke tage hele læsset selv, men bare lige sætte en un-
derskrift en gang imellem.  
 
Følgende blev herefter valgt/genvalgt til bestyrelsen: 
 
Formandspost: Vakant 
Genvalg af bestyrelsesmedlem Jane Ivarsen (Signelilvej 59) 
Genvalg af bestyrelsesmedlem Jesper Nykjær Jeppesen (Signelilvej 70)  
Nyvalg af suppleant Jonas Goldin Diness (Engvej 67H) 
Nyvalg af suppleant Lene Vossbein Nielsen (Signelilvej 28) 
 
Bestyrelsen består derudover af: 
 
Kasserer Else Andersen (Signelilvej 29) 
Bestyrelsesmedlem Claus Josefsen (Signelilvej 93) 
 
 
Derudover blev følgende genvalgt: 
Revisor Tonny Ellegaard Christensen (Engvej 65P) 
Revisorsuppleant Margit Nielsen (Engvej 67B) 
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Holger Andersen (Signelilvej 89) var ikke på valg og fortsætter gerne som revisor. 
 
Efter en pause spurgte dirigenten, om der var nogen, der havde overvejet at stille op som formand. Da 
dette ikke var tilfældet, blev det overladt til bestyrelsen at finde en snarlig løsning. 
 
 
7. Eventuelt 
 
Jesper Nykjær takkede John Bergqvist og Carsten Sander for deres indsats som suppleanter i bestyrelsen. 
 
Jesper Nykjær ringede til afgående formand Kamilla Bergström Aaberg, så hun kunne høre forsamlingens 
applaus.  
 
Dirigenten takkede for en god og rimelig rolig generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Anette Breitenstein 
 
 
 
 
Dirigent: Christopher Hermann 
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Frivilligt arbejde 
Jesper takkede alle, der havde hjulpet i 2017. 

Følgende meldte sig for sæson 2018 til arbejdet: 
 

FRIVILLIGE OPGAVER I STRANDBO ANSVARLIG 

Flaghejsning Ole (Sig. 97) og Svend Erik (Sig. 64) 

Pasning af blomster i Engvejsafdelingen Benny (Engvej 65B) 

Pasning af kummer på festpladsen Fællesarbejde 

Rengøring af toiletter i Engvejsafdelingen Fortsætter som hidtil 

Pasning af området ved toiletter i Engvejsafdelingen Fællesarbejde/Tom (Engvej 65G) 

Pasning af festpladsen Fællesarbejde 

Rengøring af toiletterne i Strandvejsafdelingen Klubhus-brugere 

Pasning af området omkring toiletterne i Strandvejsafd. Fællesarbejde 

Snerydning – Engvejsafdelingen og Tovelillevej Åben 

Snerydning på Amager Strandvej Ole (Sig. 36) 

Vandåbning Holger (Sig.89/N.36)og Kurt (Sig.59) 

Pasning af container – Strandvejsafdelingen – om foråret Rasmus (Sig. 66) og Nikolaj (Sig. 67) 

Pasning af container – Engvejsafdelingen – om foråret Jonas (Engvej 67H) og Mario (Engvej 67T) 

Pasning af container – Strandvejsafdelingen – om efteråret Jesper (Sig. 70) og Karsten Holst (Sig. 75) 

Pasning af container – Engvejsafdelingen – om efteråret Tom (Engvej 65G) og Vagn (Engvej 67V) 

Get-Together/Fødselsdagsfest den 18. august Sparket til hjørne 

Blomsterkummer ved fælleshuset Fællesarbejde/Helle (Sig. 74) og Søs (Sig. 82) 
 
 


