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Formanden bød velkommen 

Punkt 1 

Valg af dirigent, Helen  

Der var 28 parceller repræsenteret  

Generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. 

Punkt 2 

Bestyrelsens beretning. 

Beretning godkendt og indholdet vedhæftes referatet fra 
generalforsamlingen 

Punkt 3 

Protokollen oplæst 

Protokollen godkendt 

Punkt 4 

Godkendelse af det reviderede regnskab 

 

Foreningens regnskab  

Vandforbrug for 2012 betales i 2013 

Udgiften til fællesarealer er til snerydning, tv inspektion af kloak, 
prøvelamper og grus. 

Regnskabet godkendt  

Regnskab for fælleshuset  

Alle bilag kan ses hos Helen 

Udspecificeret regnskab fremlægges til næste generalforsamling 

Bestyrelsen har kasseret nogle stole der var i stykker og ”farlige” at 
sidde på. 

Regnskabet Godkendt  

Punkt 5 

Budget for det kommende år 

 

Budget for 2013 

Vi betaler ikke afgift for regnvand 

Måske må vi forhøje huslejen til efteråret 

HOFOR vedligeholder vejene på den del af hvor fjernvarmen er 
nedlagt, indtil nedgravning af elkabler påbegyndes, og vi får 
beløbet fra HOFOR til genetablering af asfalt indsat på en konto. 

Budget godkendt  

Punkt 6 

Bestyrelsens og medlemmernes forslag 

 

Bestyrelsens forslag 

Forslag 1, Vedtægtsændring fra: Gebyr fastsat til 350,-kr. for leje 
af fælleshuset i en Weekend, 175,- kr. for 1 dag, og 100,- kr. for 5 
timer. 

Til: Gebyr fastsat til 350,-kr. for leje af fælleshuset i en Weekend, 
175,- kr. for 1 dag 

Forslag godkendt 
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Punkt 6 fortsat Forslag 2, om at vi ændrer vejnavnet ”Hf. Elmebo” til ”Elmebo”. 

Forslag 2 godkendt  

Vi kigger også på muligheder for bedre skiltning på vejene i Elmebo  

Forslag 3, om at bestyrelsen fritages for haveleje på følgende 
måde: Formand 3 gange om året, Kasserer 4 gange om året og 
Sekretær 2 gange om året, Næstformand og Bestyrelsesmedlem 1 
gang om året. Næstformand og Bestyrelsesmedlem får hver 500,- 
kr. om året. 

Generalforsamlingen har tidligere godkendt dette forslag som 
allerede er implementeret og erstatter tidligere udbetalinger til 
bestyrelsen. 

Forslag 3 godkendt 

Forslag fra medlemmer, (se det omdelte) 

Vi afventer dette til efter gravearbejdet med el ledninger. 

Spejlet rettes op, Allan sørger for det. 

Forslag godkendt. 

Punkt 7 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer der 
vælges for 2 år  

Abelone Sakse genvalgt 

Marianne Sjørslev genvalgt 

Ronald Herlitschek genvalgt 

 Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Mikkel Post  

Kenneth Mortensen  

 Valg af 2 revisorer som vælges for 1 år 

Lene Schmidt  

Poul Madsen 

 Valg af revisorsuppleant som vælges for 1 år 

Jan Nøjgaard 

Punkt 8 Eventuelt Prøvelamper, hvilken model vi skal sætte op i alle standere, vælges 
i 2014 

Vores vandledninger forventes snart repareret ved samlingerne 

Status på kloakrenoveringen blev gennemgået 

Vi afventer renovationen inden vi opsætter rottespær 

Vi udliciterer snerydningen til næste år 

Vimpel på flagstangen kommer op 

Fælleshuset er til rådighed for alle til at arrangere aktiviteter for 
medlemmer 



 


