
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

med medlemsforslag  

tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00 i fælleshuset.  

  

  

Dagsorden;   

  

1. Valg af dirigent og referent   

2. Valg af stemmetællere   

3. Formandens beretning   

  

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget.  

Du kan fra tirsdag den 3. marts finde regnskab og budget på vores hjemmeside: http://www.hf-

elmebo.dk/foreningsarbejde/oekonomi/ . Beboere, der er fritaget fra digital kommunikation, får 

omdelt.   

(Er der spørgsmål til regnskab og budget, vil det være kærkomment, hvis man sender disse på forhånd 

til hf.elmebo@gmail.com , så vi kan forberede bedst muligt.)    

    

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:   

Bestyrelsen foreslår:   

A. At forsøgsordning vedr. begrænset tilladelse af kortidsudlejning forlænges et år. (Beslutning ved GF i 

2019: Forsøgsordningen giver tilladelse til, at andelshavere, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, 

kan korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål i sammenlagt højst 5 

uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de nærmeste naboer og genboer skal orienteres senest ved opstart 

af korttidsudlejningen.)  

 

Stinne Fraas, have 10, og Ditte Bangsund-Pedersen, have 17, foreslår:   

B. At forsøgsordning vedr. begrænset tilladelse af korttidsudlejning gøres permanent. Som beskrevet 

under forslag A, vil man så kunne have lov at korttidsudleje sit hus helt eller delvist til ferie og 
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fritidsmæssige formål i sammenlagt højst 5 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og nærmeste naboer skal 

orienteres ved opstart af korttidsudlejningen.  

Begrundelse:  Sidste år var der en masse debat omhandlende især Airbnb, om det skal være lovligt 

i Elmebo. På den baggrund blev det besluttet at give det en chance i en prøveperiode på 1 år efter oven 

for nævnte retningslinjer. I år har bestyrelsen valgt at stille forslag om at forlænge prøveperioden med 

endnu et år. Hvis ellers prøveperioden er forløbet positivt, vil det næste naturlige skridt være nu 

endeligt at beslutte, at den enkelte husejer permanent har lov til selv at bestemme, om hans eller 

hendes hus må udlejes i kortere perioder.  

 

Bestyrelsen foreslår:   

     C. At ’§13. Revision Stk. 1, Revisionen foretages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer’ ændres 

til: §13. Revision af vandregnskabet, Stk. 1, Revision af foreningens interne vandregnskab foretages af 2 

på generalforsamlingen valgte revisorer’.  

  

Jens Goth, have 3, foreslår følgende:   

D. At en autoriseret kloakmester med en tv-inspektion undersøger vores stikledninger fra 

fællesbrøndene og indtil vores huse.  

 Begrundelse: For ca. 8 år siden fik vi renoveret vores kloakledninger i foreningen på nær de 

stikledninger, der går fra fællesbrønden og indtil vores huse. Jeg mener, det er en fælles opgave, at vi får 

undersøgt alle stikledningerne, så fremtidige rotteangreb fra kloakkerne minimeres. Derudover vil 

eventuelle skader på stikledningerne blive udbedret, så vi, i foreningen, får et så funktionelt kloaksystem 

som muligt. Hvis der ved gennemgangen af stikledningerne indtil husene skulle være skader, der skal 

udbedres, påhviler udgiften ejeren af huset, der evt. kan dækkes af egen forsikring for skjulte 

rør.  Stikledningen er altså den enkeltes ansvar fra fællesbrøndene og ind til huset.  

Budget:  

Da vi ikke kan vide, hvor stort det endelige beløb vil være, foreslår jeg, at vi i første omgang afsætter 

30.000 kr. til formålet. Beløbet skal tages fra vores henlagte midler fra indskuddene. 

 

Jens Goth, have 3, foreslår følgende:   

E.  Opsætning af en Kamstrup READy 4G Bridge der er en batteridreven dataindsamlingsenhed, som 

aflæser data på op til 5 stk. Kamstrup vandmålere. Den er designet både til indendørs og udendørs 

installation og installeres nemt på vægge, i målerbrønde, på gadelamper og lignende. Den har en 

forventet levetid på op til 16 år. Begrundelse:  



Bridge kan fjernaflæse vores 3 vandmåler brønde, hvilket betyder, at vi dagligt vil kunne følge vores 

samlede vandforbrug i foreningen. Som det er nu, skal vi, ved hjælp af vores aflæsningsudstyr, fysisk 

aflæse den enkelte brønd. Det vil desuden betyde, at vi hurtigere vil kunne konstatere lækage i vores 

ledningsnet, derved kan en skade hurtigere udbedres, således udgiften til vandspild minimeres.  

Budget: Jeg har modtaget tilbud fra Kamstrup på 5694,00 kr. inkl. moms. Jeg tænker, at beløbet bliver 

trukket på vores vedligeholdelseskonto.  

  

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revision:   

Suppleanter sidder for 1 år ad gangen, mens formanden og bestyrelsesmedlemmer sidder i 2 år.   

Valg af bestyrelsesmedlemmer:   

Ronald Herlitschek, have 51, er på valg, genopstiller.   

Valg af 2 suppleanter:   

Steffen Trannerup er på valg, genopstiller.   

Christina Nilsson er på valg, genopstiller ikke.   

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant   

 

7. Eventuelt.   

 

 

 

Bemærk vedr. fuldmagt:   

Kan du ikke komme til generalforsamlingen, kan du give en anden andelshaver en fuldmagt. 

Fuldmagten kan altså ikke lægges i en postkasse eller sendes via mail til bestyrelsen.   

Fuldmagten skal klart angive, hvilke forslag der er tale om, og hvad der stemmes.     

Hver andelshaver kan kun medbringe én fuldmagt fra anden andelshaver.     

Fuldmagter, der ikke lever op til reglerne, kasseres.    

   

     

Venlig hilsen og på gensyn   

Bestyrelsen i Elmebo   

 


