Nyhedsbrev fra bestyrelsen i Strandbo 1. juni 2008.
Bestyrelsesnyt.
På bestyrelsesmødet i maj blev Karsten (S 24) konstitueret som
næstformand.
Referatskrivningen går på omgang.
Udlån af haverne.
Ifølge Strandbos vedtægter kan haverne kun lånes ud i en kortere
periode, og kun hvis bestyrelsen har givet sin skriftlige tilladelse.
Bestyrelsen fastslår, at en kortere periode højest kan være en måned,
svarende til en lang ferie. Kun ved udstationering eller alvorlig sygdom
kan dette fraviges.
Bestyrelsen vil på næste generalforsamling foreslå, at virksomheder
eller foreninger ikke kan købe/eje en andel i Strandbo, samt at
andelene ikke længere skal kunne lejes ud.
Udvendige havehaner skal fjernes.
Bestyrelsen har i de sidste to år været ude for, at havehaner, der er på
den forkerte side af stophanerne, har stået og løbet, når vi åbnede for
vandet. Vi har derfor besluttet, at disse skal fjernes inden der åbnes
for vandet i 2009.
Uforsvarlig kørsel og vejbump.
Bestyrelsen understreger, at uforsvarlig kørsel, hvor haveforeningens
fartgrænse på 10 km. i timen overskrides, vil blive betragtet som en
væsentlig overtrædelse af Strandbos vedtægter, og derfor kan få
alvorlige konsekvenser for evt. fartsyndere i Strandbo.
Bestyrelsen er for tiden i gang med at undersøge hvad det vil koste
med yderligere vejbump.
Nye regler for brændeovne.
Ifølge ny lov, vil ”nye” brændeovne, der ikke er svanemærket, ikke
længere blive godkendt af den lokale skorstensfejermester. Årsagen er
den kraftige forurening de ofte er skyld i.
Bestyrelsen undersøger nu, hvilke krav vi evt. kan stille til de allerede
installerede brændeovne.
HFI- eller HPFI-relæer er nu lovpligtige.
Som meddelt på generalforsamlingen er det nu lovpligtigt at alle haver
(huse) skal have en fejlstrømsafbryder. Det vil sige, at det er direkte
ulovligt, hvis man ikke har et HFI- eller et HPFI-relæ. I tilfælde af, at
der opstår en brand i de elektriske installationer, kan dette få alvorlige
forsikringsmæssige konsekvenser.
Loppemarkedet.
Der afholdes private loppemarkeder i Strandbo lørdag d. 7. juni. (Læs
opslaget).
Fællesarbejde.
Husk Fællesarbejdet søndag d. 15. juni. - Se kalenderen.
Venlig hilsen bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 10. juni. Der er åbent hus fra
kl. 19.00 – 19.30.

