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Formanden bød velkommen 

Punkt 1 

Valg af dirigent, blev Mikkel Post, have 21 

Der var 26 parceller repræsenteret samt 2 
fuldmagter 

Generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. 

Punkt 2 

Bestyrelsens beretning. 

Beretning godkendt 

Vedhæftet referatet fra generalforsamlingen 

Punkt 3 

Protokollen godkendt 

Protokollen godkendt 

Punkt 4 

Godkendelse af det reviderede regnskab 

 

Foreningens regnskab 

Godkendt med 24 2 stemte imod 

Bestyrelsens honorar skal ikke være havelejen som 
indeholder grundskyld og vedligeholdelse, bestyrelsen 

kommer med et forslag til en anden formel for honorar til 

bestyrelsen 

Regnskab for fælleshuset 

Godkendt med 25 stemmer, 1 undlod at stemme 

Punkt 5 

Budget for det kommende år 

 

Foreningen har pt. en sund økonomi og vi har penge til at 
finansiere indkøb af nye vejlamper som er på budgettet 

Budget godkendt med 24 stemmer 1 imod og 1 

blank 

Punkt 6 

Bestyrelsens og medlemmernes forslag 

 

Bestyrelsens forslag 

 

Skal brandvæsenet kontrollere brandsikringen inden et 

hussalg vil det koste ca. kr. 5000. Tilstandsrapporten 
dækker ikke dette.  

Bestyrelsen vil til næste generalforsamling formulere 
forslaget på en anden måde, vi tjekker formuleringen med 

Elmegården. 

Forslag fra have 3 om at vi får etableret vandmåler 

i hver have 

For at få rabat fra HOFOR kræver det at alle huse skal 
installere vandmåler. 

Clorius aflæser vandforbruget og leverer et fordelings 
regneark hvert år. 

22 stemte for og 4 fuldmagter stemte for 2 undlod 

at stemme 

 



Andelsforen i ngen Elmebo
Røde Mellemvej 152

Punkt 7

Valg af
bestyrelse

John Bison have 33 valgt for 2 år

Alice Petersen have 25 valgt for 2 år

Valg af suppleanter

Mette Jacobsen, have 1

Sonja Poulsen, have 44

Valg af revisorer

Lene Schmidt, have 47 genvalgt

Jan Nøjgaard, have 7

Va lg a f re visorsupplea n t
Boris Søndergaard, have B

Punkt 8

Eventuelt
Opmåling af haver ved fordeling af grundskyld er tilfredsstillende, og det vil koste kr.
18.000 for at få arbejdet udført af en landmåler.

Vejene er en del af fællesarealet og udgifter til vedligeholdelse deles lige mellem alle
parceller.

Hvordan skal vi få udførtde nødvendige reparationer og vedligeholdelse af vores
fællesarealer, legepladsen og fælleshuset??

Der er ikke nok der møder op til fællesarbejdet, og derfor må vi overveje at der sættes
et beløb af på budgettet til vedligeholdelsel

Der var stor opbakning i at deltage i fællesarbejdet i år så vi kan få malet fælleshuset,
bænkene og garagen.

Det aftales med "snemanden" at der fejes i begge sider af vejen ved næste sæson!

Der skal igen understreges at vi skal parkere på egen grund og ikke optage plads på
parkeringen.

Spørgsmål om tilslutning af fiernvarme kontakt HOFOR.

John Bison
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Ronald Herlitscheff-
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Bestyrelsens beretning på bagsiden

Alice Petersen



Formandens/Bestyrelsens beretning fra 2013 
 

Fjernvarme, Kloak, Elforsyning og Belysning: 

Bestyrelsen har haft et forrygende travlt år i 2013, der ud over alt det normale bestyrelsesarbejde, også har 

brugt meget tid på dialog m.m. med dem der lagde fjernvarme ind i foreningen og dem der reparerede 

skaderne på foreningens kloaknet. Bestyrelsen foretog også en del forberedelse og planlægning til at få lagt 

elforsyningen i jorden og opsættelsen af den fremtidige belysning i foreningen. 

 

Havestørrelser opmålinger: 

I foråret 2013 fik bestyrelsen et krav om at følge vores love og vedtægter i forbindelse med opkrævningen 

af havelejen, som vi ellers troede at vi fulgte. I mellem foreningens arkiv lå der intet som kunne sige hvilke 

fordelingstal havelejen skulle opkræves efter, tegningerne sagde et, skøder, salgsannoncer og de oplyste 

mål til kommunen i forbindelse med brandsikringen i 2004 sagde noget forskelligt, selv kommunens 

tegninger og målopgørelser var forskellige, hvilket betød at der måtte mere præcise opmålinger (med 

målebånd og satellitmålinger) til for at få nogle nogenlunde præcise tal at beregne havernes størrelser ud 

fra. 

 

Asfalt: 

Ved arbejdet med nedlægningen af fjernvarmen og nedlægningen af elforsyningsledningerne, har 

bestyrelsen forudset at den efterfølgende reparation af asfalten, vil blive alt for ujævn, og det blev 

besluttet at foreningen modtog pengene for asfaltarbejdet så vi efterfølgende kunne spare op og få lavet 

asfalten ensartet i hele Elmebo. 

 

Økonomi: 

Trods de store udgifter til belysningen, så er der sparet op til det og det vil ikke få vores haveleje til at stige. 

 

Elmaster: 

I året der er gået, har foreningen været udsat for at få knækket et par elmaster, så det er godt at vi får lagt 

elforsyningen i jorden og fremover undgår flere knækkede elmaster. 

 

Nye medlemmer: 

Foreningen har fået et par nye medlemmer i have 4 og 44, som vi byder velkommen. 

 

Respekt for bestyrelsens tidsforbrug: 

Da bestyrelsen også består af personer der har arbejde, henstilles det til at henvendelser til bestyrelsen, 

sker i den åbne kontortid, som er første onsdag i måneden, eller der lægges en skriftlig klage/besked i vores 

forenings postkasse ved fælleshuset.  

 

Tak! 

Der har været en stor del bestyrelsesarbejde i forbindelse med ovenstående, så hvis ikke hele bestyrelsen 

inkl. Suppleanterne havde deltaget med alt det hårde arbejde og givet de gode input, og Helen for at 

hjælpe med fælleshuset, kunne vi ikke nå det, jeg vil derfor give en stor tak, til alle der alle har bidraget. 

Også en stor tak til alle medlemmerne for tålmodigheden blandt andet med nedlægningen af fjernvarmen. 


