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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Andelshaveselskabet Strandbo 

Søndag den 22. april 2018 kl. 11.00  
I foreningens fælleshus 

 
 
På foreningens generalforsamling 14. marts 2018 lykkedes det ikke at få valgt en formand, da der ikke var 

nogen, der stillede op til den ledige post. Bestyrelsen havde på den baggrund indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling. 

40 haver ud af 108 haver var repræsenteret. 
 
Dagsordenen var som følger: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af formand 
3. Eventuelt 

 

Punkt 1: Valg af dirigent og referent 
Næstformand fra Strandbos bestyrelse Jesper Nykjær Jeppesen blev valgt til dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt med de i vedtægterne påkrævede 8 dages varsel. 
 
Tom Hansen, Engvej 65G, bemærkede, at han var bekendt med, at der var en andelshaver, der ikke havde 
modtaget indkaldelsen med papirpost rettidigt. Det blev fra bestyrelsens side bemærket, at det var 
beklageligt, men at det er datoen for udsendelse og ikke modtagelse, der gælder i forbindelse med rettidigt 
varsel.  
 
Suppleant fra Strandbos bestyrelse Jonas Goldin Diness blev valgt til referent. 
 
Punkt 2: Valg af formand 
Carsten Sander, Engvej 67F, var indstillet af bestyrelsen. Ingen andre kandidater stillede op til 
formandsposten. 
 
Valget foregik ved håndsoprækning. For stemte: 40 haver. Dermed er Carsten enstemmigt valgt som 
formand. 
  
Punkt 3: Eventuelt 

Claus Josefsen fra Strandbos informerede om domfældelsen i kæresagen ved Østre Landsret. Det var 

afgjort, at bestyrelsen skal betale Jørgen Rasmussen yderligere 7.500 kr. Det var bestyrelsens forventning at 

sagen herefter var afsluttet. 

Claus Josefsen fra Strandbos bestyrelse informerede desuden om droneopmålingen, som har fundet sted. 

Det er kun selve lodstørrelserne der måles. Spørgsmålet om hvorvidt eventuelle korrektioner af 

lodstørrelser får indflydelse på havelejen, må bestyrelsen afgøre. Claus kunne desuden oplyse, at det er 

konfirmeret, at tinglysning kun finder sted på to matrikler (hhv. Engvejs- og Strandvejsafdelingen) og ikke 

på de enkelte lodder. 
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Annette Gundorph, Engvej 65X, berettede om vigtigheden af at verificere hvilken grundstørrelse man rent 

faktisk har, før man igangsætter en byggesag, da grundstørrelsen har indflydelse på, hvor meget man kan 

bygge. Hun fik at vide at hun havde ca. 20 m2 ekstra, så hun kunne bygge lidt større end først antaget. 

Den ekstraordinære generalforsamling afsluttedes og næstformand fra Strandbos bestyrelse Jesper Nykjær 

Jeppesen takkede for godt fremmøde og ønskede de fremmødte god søndag og god sæson. 


