
 
 
Til 
Grundejerforeningen Strandgårdsparken 
     Ishøj, den 27. september 2005  
 
Forslag til strandgårdsparkens generalforsamling 2005 
 
Anmodning om tilbagebetaling af udgifter kr. 1.200, - for bortkørsel af grus/sand fra pladsen 
ved containergården, i forbindelse med etablering af petanquebane i gård 13. 
 
I maj 2005 beslutter vi - beboerne i Poppellunden 1-43 (”Poppelbo”) - at etablere en petanquebane 
på legepladsen. Til dette formål er det nødvendigt at anvende specielt grus, hvorfor noget af det  
allerede eksisterende grus/sand skal fjernes fra legepladsen. 
Vi henvender os derfor personligt til kontoret i Strandgårdsparken, for at høre om ”man” hér kan 
være os behjælpelig med afhændelse af dette. Ved henvendelsen taler vi med Strandgårdsparkens 
gårdmand - Morten -, der mundtlig giver os en tilladelse til/accept af, at vi kan køre vores ”gamle” 
grus på Strandgårdsparkens containerplads. 
 
Beboerne i gården aftaler herefter en nærmere fastsat arbejdsweekend (Juni måned), således at vo-
res petanquebane kan står klar til sommeren. 
Under arbejdsweekenden bliver vi kontaktet af to mænd, der meget bestemt anmoder os om øje- 
blikkelig, dels at stoppe kørslen af grus til containerpladsen, og dels at fjerne det allerede leverede 
grus fra pladsen. De hævder at vi ikke har tilladelse til at afhænde gruset på pladsen. Ved nærmere 
konversation får vi endelig oplyst, at de to er henholdsvis næstformand og kasserer fra bestyrelsen i 
Strandgårdsparken. 
 
Efterfølgende uge mødes vi med gårdmanden (Morten) ved containerpladsen for at besigtige 
mængden af gruset, og sammen får vi opgjort, at vi har henlagt ca. 4 kubikmeter, og at der alt i alt, 
ligger mere end 1000 kubikmeter grus/sand. Dette er senere bekræftet af firmaet der har fjernet alt 
grus/sand fra container pladsen. 
 
Vores andel er altså 0,4 % af den samlet mængde. Bestyrelsen fastholder, at bortkørsel af vores 
andel skal ske på vores regning - altså beboerne i Poppellunden 1-43´s regning. 
 
4 uger efter, at vi har fået en vognmand til at bortkøre vores andel af grus/sand, bliver vi bekendt 
med, at en anden gård i Strandgårdsparken, ligeledes har etableret petanquebane, og at deres grus 
fra deres denne, med tilladelse fra bestyrelsen, er kørt væk og henlagt samme sted, som dét, der fra 
vores side var tilfældet … 
 
I relation til denne/disse af bestyrelsen uens handlinger og beslutninger, skal vi venligst anmode 
om, at få refunderet vores allerede udlagte beløb i alt kr. 1.200,00 
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