
Andelsforeningen Elmebo 

Røde Mellemvej 152 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i fælleshuset, 

torsdag den 12. november 2015, kl. 19.00. 

Repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling var 18 ud af 52 
andelshavere heraf 5 fuldmagter. Den ekstraordinære generalforsamling var 
b e si utn i ngsdygtig. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af vedtægtsændringer fra bestyrelsen 

3. Orientering fra "Vandgruppen" 

Formanden indledte den ekstraordinære generalforsamling med at byde velkommen. 

Ad 1 Valg af dirigent og referent 

Helen have 37 blev valgt som dirigent, mens Mette L. have 23 blev valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. 

Ad. 2 Godkendelse af vedtægtsændringer fra bestyrelsen: 

Forslag A om ændring af§ 2, stk. 4 angående dækning af fælles udgifter: 

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag om en kortere varslingsperiode for ændringer 
i haveleje ved f.eks. ved regulering i offentlige ydelser. Dette skulle gerne sikre, at der 
ved større opkrævninger f.eks. for ejendomsskat er dækning for foreningens udgifter. 
Med den nuværende varslingsperiode kan der gå op til 3 måneder, før bestyrelsen kan 
regulere havelejen afhængigt af, hvornår opkrævningen modtages. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og § 2, stk. 4 angående dækning af fælles udgifter 
ændres til: 

§ 2, stk. 4, Ved stigning i ændringer i offentlige ydelser, kan bestyrelsen alene beslutte 
at havelejen ændres. Medlemmerne varsles skriftligt med minimum 1 m&neds varsel. 

Forslag B om ændring af§ 3, stk. 6 angående indskud og ydelser: 

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag om at indskuddet fra nye medlemmer 
øremærkes til henlæggelse i foreningen. Dvs. at pengene kun kan bruges efter det er 
vedtaget af foreningens medlemmer. 
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget og § 3, stk. 6 angående indskud og ydelser ændres 
til: 

§ 3, stk. 6, Hvert nyt medlem skal betale et indskud til foreningen, og indskuddet 
øremærkes til henlæggelser. Indskuddet reguleres pli opfordring af bestyrelsen og 
vedtages pli generalforsamlingen. Reguleringen har virkning fra vedtagelsestidspunktet 
og gælder for alle fremtidige medlemmer. 

Forslag C om tilføjelse af et stk. 14 til § 10, angående foreningens ledelse: 

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag om at bestyrelsens honorar fremadrettet 
fordeles mellem bestyrelsens medlemmer herunder suppleanter, der bidrager aktivt til 
bestyrelsesarbejdet, efter de gældende regler for udførelse af frivilligt arbejde. 

Med 17 stemmer for, O imod og l blank stemme blev det vedtaget, at der til § 10 i 
foreningens vedtægter og love tilføjes: 

Stk. 14, Bestyrelsen og suppleanter honoreres ligeligt med et skattefrit beløb som er 
fastsat ved Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 25/9-2012. 

Forslag D om ændring af beløb for leje og rengøring af fælleshus. Priser og beløb ændres 
i vedtægter og love til: 

På den seneste ekstraordinære generalforsamling blev det drøftet, hvorvidt gebyr for 
leje og rengøring af fælleshuset skulle reguleres. Formanden fremlagde bestyrelsens 
forslag om regulering af de nuværende satser. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og følgende beløb blev vedtaget: 

Gebyr fastsat til 500,- kr. for leje af fælfeshuset i en weekend i tidsrummet fredag kl. 
10.00- søndag kl. 12.00 og 200,- kr. for en hverdag i tidsrummet 10.00-22.00. 

Gebyr fastsat til 400,- kr. for rengøring af fælleshuset. 

Ad. 3 Orientering fra vandgruppen 

Vandgruppen havde før den ekstraordinære generalforsamling runddelt en 
informationsskrivelse om den vedtagne procedure. Jens have 3 suppleret af de andre 
medlemmer af vandgruppen gennemgik informationsskrivelsen og svarede på 
opklarende spørgsmål fra forsamlingen. 

Regnskabet bliver delt i to overordnede re~nskaber; et for fællesforbrug og et for eget 
forbrug per parcel. Eget forbrug aflæses pa de installerede målere og afregnes på 
årsbasis. I dette beløb medregnes adm. gebyrer fra forsyningsselskab, gebyr for skift af 
evt. vandmålere mm. Fælleshuset afregnes for forbrug, som betales med indtægter fra 
udlejning. I fællesregnskabet indgår evt. vandspild fra hovedhanen til de enkelte huse. 

Forsamlingen stillede spørgsmål til afregning til forbruget i have 15, der fik installeret 
vandmåler senere end de resterende haver. Bestyrelsen forklarede, at der tidligere er 
indgået en aftale med have 15 om, at de betaler en procentsats for de måneder, hvor de 
ikke havde installeret en måler. 

Det forventes, at acontobeløb for de enkelte haver kan udregnes i februar, når 
foreningen har modtaget opgørelser for forbrug fra indeværende år. 
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Indhold i informationsskrivelse: 

Procedure for Elmebos vandregnskab: 

På generalforsamlingen i april2015 blev det besluttet at nedsætte en vandgruppe. Denne vandgruppe fik til 

opgave at udarbejde en procedure for afregning af vand i forbindelse med overgang til individuel afregning. 

Vandgruppen er ansvarlig for at levere de nødvendige oplysninger til brug for dette. Derudover er det også 

vandgruppens opgave at aflæse de målere, der er placeret i målerbrønde, og som skal aflæses manuelt. Det 

er ligeledes vandgruppens ansvar at beregne det årlige aconto beløb for de 53 andele, da denne ydelse ikke 

leveres af lsta. Vandgruppen yder endvidere råd og vejledning til andelshaverne og bestyrelsen i 

forbindelse med vandregnskabet 

Vandregnskabet er opdelt i to dele- en individuel og en fælles del. 

Individuelle regnskab: 

Den individuelle del er opdelt i 53 andele, som hver indbetaler etaconto beløb med udgangspunkt i 

forbruget fra året før. Derudover vil der være administrationsomkostninger og vedligeholdelsesudgifter af 

vandmåler, som betales tillsta. 

Årsopgørelse pr andel= forbrug (ista) x pris+ omkostninger(Ista) aconto 

• forbruget beregnes ud fra de aflæsninger, som lsta har foretaget fra de 53 andele. 

• pris er m3/prisen på vand og vandafledning for København (HOFOR). 

• omkostninger er udgiften til1ST A for udførelse af vandregnskab og turnusskift af måler. 

• aconto er det individuelle beløb, som den enkelte andel er sat til at betale for udgifter til vand 

gennem hele året. 

lsta udarbejder derefter en årsopgørelse for hver andel på baggrund af disse oplysninger. Årsopgørelsen 

fordeles mellem de 53 andele, derudover modtager vandgruppe en samlet opgørelse over de 53 andele. 

Dette skal bruges til at udregne næste års aconto beløb pr. have samt til udfærdigelse af det samlet m3 

forbrug. 

Fælles regnskab: 
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Den fælles del er det evt. vandspil, der kan forekomme mellem opgørelsen fra HOFOR og opgørelsen fra 

lsta. Derudover vil der være en målerudgift til H O FOR. Disse beløb vil indgå i Elmebos regnskab under 

fællesudgifterne. 

Fælles vandudgifter = H o for -lsta t målerafgift til H o for 

• m3 årsopgørelse fra HOFOR 

• m3 lsta samlet opgørelse fra de 53 andele 

• målerafgift til HOFOR 

Dette referat er underskrevet af bestyrelsen: 

L J l rJ' 

4",.fl æt 
J ' 

~'l-~ ~=::{v~ 
Ronald Herlitschek (Formand) Helen Bridge (Dirigent) 

John Bison SonJa anta Poulsen 
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