
Andelsforeningen Elmebo 

Røde Mellemvej 152 

7. marts 2019 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling afholdes  

tirsdag den 19. marts 2019 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. 

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: 

Bestyrelsen foreslår følgende: 

a. Evaluering og afstemning vedr. ny ordning for fælleshuset. Bilag A.  

b. Evaluering og afstemning vedr. vejbump. Bilag B. 

c. Forslag om tekniske vedtægtsændringer. Bilag C.  

d. Forslag om ny paragraf 2, stk 5 vedr. individuel vandafregning. Bilag D. 

e. To forslag vedr. korttidsudlejning: 1. Forslag om forsøgsordning på et år. 2. Forslag om at 
forbud skal indskrives direkte i vedtægterne. Bilag E. 

f. Forslag om, at bestyrelsen skal kunne skifte bankforbindelse for foreningen, da vores 
nuværende efter administrationsfirmaets skøn er dyrere i gebyrer end gennemsnittet.  

6. Valg af nye medlemmer: 

Bestyrelsen mangler medlemmer, der kan hjælpe med at videreføre det gode arbejde i 
foreningen. 

Flere af bestyrelsens medlemmer vælger i år ikke at genopstille; ikke fordi de ikke har lyst til at 
være i bestyrelsen, men fordi de mangler tid og vil lægge deres kræfter andre steder.  

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

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Lars Meldgaard, have 47, er på valg, genopstiller ikke. 

Helen Bridge, have 37, er på valg, genopstiller ikke. 

 Anna Louise Stevnhøj, have 34, er på valg, genopstiller. 

John Roued-Cunliffe, have 20, er på valg, genopstiller 

b) Valg af 2 suppleanter 

Karina, have 38, er på valg, genopstiller ikke. 

c) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

7. Eventuelt. 
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Bemærk vedr. forslag: 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før. Forslaget skal sendes 
via hf.elmebo@gmail.com eller afleveres direkte eller i postkasse til formand Ronald Herlitschek i have 51 
eller sekretær Anna Louise Stevnhøj i have 34.  

 

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 
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BILAG A.  

Generalforsamlingen vedtog i 2018 en forsøgsperiode på et år med en ny ordning for fælleshuset.  

Den nye ordning indebærer, at man som beboer kan fravælge at betale for rengøring og selv gøre rent. 

Tilvælger man rengøring, foretages denne af et professionelt rengøringsfirma mod et gebyr. Den nye ordning 

indebar desuden en regulering af gebyret for lån af fælleshuset.  

Weekendlån: kr. 600. 

Hverdagslån: kr. 250. 

Helligdage: Skærtorsdag og Kristi himmelfartdag tæller som weekendlån.  

Husadministrator modtager skattefrit bestyrelseshonorar på linje med øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen anbefaler, at ordningen gøres permanent. 

 

 

 

BILAG B. 

Generalforsamlingen vedtog i 2017 en forsøgsperiode på et år med vejbump. Formålet var at dæmpe 

trafikhastigheden i foreningen for at beskytte børnene.  

Vejbumpene har nu været etableret i knap et år.  

 

Bestyrelsen anbefaler, at ordningen gøres permanent. 
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BILAG C. 

Bestyrelsen foreslår nedenstående stribe ændringer af vedtægter samt havehusorden, der udelukkende 
handler om, at forhold er blevet forældede på baggrund af lokalplan, individuel vandafregning, 
administrationsfirma mv. Der er desuden enkelte sproglige rettelser og præciseringer.  

 

VEDTÆGTER: 

Vedr. § 12.  

Nuværende paragraf: 
§ 12. Regnskab 

Stk. 1, Kassereren skal til enhver tid have sit regnskab i orden. Han/hun sørger for alle ind- og udbetalinger i 
forbindelse med foreningens regnskab. 

Stk. 2, Kassereren kan kun hæve af foreningens midler i henhold til foreningens tegningsregler, jfr. § 11 stk. 1. 

Stk. 3, Regnskabet skal forelægges i revideret stand på foreningens ordinære generalforsamling og fremlægges 
for bestyrelsen hver måned, hvis denne forlanger det. 

Stk. 4, Revisorerne har til enhver tid ret til at se regnskabet. 

Stk. 5, Kassereren kan kun hæve kontanter i foreningens bankforbindelser med underskrift af kasserer og 
enten formand eller næstformand, jfr. § 11 stk. 1. (Vedtaget på generalforsamling 14. marts 2012). 

Stk. 6, Kassereren skal have fuldmagt til alene at kunne bruge netbank til foreningens bankforbindelser. 
Fuldmagt underskrives af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem. Eventuelle overførsler eller 
betalinger skal attesteres af formand eller næstformand på udskrift af overførslen snarest efter. (Vedtaget på 
generalforsamling 14. marts 2012.) 

Ændres til:  
§ 12. Regnskab 

Stk. 1, Bestyrelsen vælger en professionel ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt 
garantiforsikring, til som administrator at forestå foreningens almindelige og juridiske forvaltning. 
Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen, subsidiært foreningens kasserer, 
træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser. 

Stk. 2, Kassereren kan kun hæve af foreningens midler i henhold til foreningens tegningsregler, jfr. § 11 stk. 1. 

Stk. 3, Regnskabet skal forelægges i revideret stand på foreningens ordinære generalforsamling. 

Stk. 4, Revisorerne har til enhver tid ret til at se regnskabet. 

Begrundelse: Administrationen er overgået til professionel ejendomsadministration. 

 

Vedr. § 14.  

Nuværende paragraf: 

§ 14. Bebyggelse 

Stk. 1, Enhver nybygning, tilbygning, opførelse af carport/garage, skur, drivhus, pool og etablering af alternativ 
energi, skal foreligges bestyrelsen af bygherren førend byggeriet må påbegyndes. 
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Stk. 2, Ved nyt boligbyggeri og eller tilbygning til boligbyggeri, samt carport, skur, drivhus, pool og etablering af 
alternativ energi, skal naboer i skel og evt. genboer tages med i en høring. 

 

 

Stk. 3, Ved byggeri, som beskrevet i§ 14 stk. 2, mindre end 2v2 meter til naboskel internt i foreningen, bedes 
man rette henvendelse til naboerne og få underskrift på, at de er hørt, før ansøgningen sendes til bestyrelsen. 

Stk. 4, Drivhuse er at sidestille med skur og carport og må derfor ikke være højere end 2,3 meter og fylde mere 
end 10m2. 

Stk. 5, Alle dele af fremtidige byggerier af beboelsesbygninger/tilbygninger til beboelse, samt småbyggerier 
som: carport og skur, der ligger mindre end 2v2 meter til skel og eller mindre end 5 meter til naboens 
beboelsesbygning, skal brandsikres ind mod naboens beboelsesbygninger. 

Stk. 6, Brandsikringen skal etableres i en sådan kvalitet at den kan godkendes i henhold til landets love om 
brandsikring. 

Stk. 7, Det indskærpes, at alt byggeri skal overholde Københavns Kommunes Lokalplan nr. 369 “Elmebo” § 6. 

Stk. 8, Regnvand fra fremtidige byggerier, må ikke udledes i naboens kloak, jord eller faskine, men føres til 
egen grund og udledes efter forskrifter fra kommunen og efter ansøgning til kommunen. 

Stk. 9, Byggearbejde i Elmebo skal færdiggøres inden for 3 år fra modtagelsen af byggetilladelse fra 
kommunen. Gælder fremadrettet. (Vedtaget på generalforsamling 14. marts 2012.) 

Ændres til: 

§ 14. Bebyggelse 

Stk. 1, Enhver nybygning, tilbygning, opførelse af carport/garage, skur, drivhus, pool og etablering af alternativ 
energi skal overholde Københavns Kommunes Lokalplan nr. 369 “Elmebo”. 

Stk. 2, Enhver nybygning, tilbygning, opførelse af carport/garage, skur, drivhus, pool og etablering af alternativ 
energi skal forelægges bestyrelsen, før byggeriet må påbegyndes. 

Stk. 3, Byggearbejde i Elmebo skal færdiggøres inden for 3 år fra modtagelsen af byggetilladelse fra 
kommunen. Gælder fremadrettet. (Vedtaget på generalforsamling 14. marts 2012.) 

Begrundelse: 

Vedtagelsen af lokalplan 369 overflødiggør de hidtidige stk 2,3,4,5,6 og 8, og den nuværende stk 7 bør være 
overordnet de øvrige bestemmelser. 

 

Vedr. § 15.  

Nuværende paragraf: 

 § 15. Fælleshuset 

Fælleshuset kan benyttes af Elmebo’s medlemmer, der ikke er i restance eller i gæld til foreningen og under 
hensyn til forretningsordenen for fælleshuset. 

Stk. 1, I forbindelse med begravelse eller bisættelse kan fælleshuset lånes gratis, hvis huset er ledigt. 

Stk. 2, Der betales forud et beløb for: leje og rengøring i forbindelse med udlejning af fælleshuset. 

Ændres til:  

 

§ 15. Fælleshuset 
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Fælleshuset kan benyttes af Elmebo’s medlemmer, der ikke er i restance eller i gæld til foreningen og under 
hensyn til forretningsordenen for fælleshuset. 

Stk. 1, I forbindelse med begravelse eller bisættelse kan fælleshuset lånes gratis, hvis huset er ledigt. 

 

Stk. 2, Der betales et af generalforsamlingen fastsat gebyr for brug af fælleshuset. Hvis rengøring tilvælges, 
betales der et af bestyrelsen fastsat gebyr herfor. 

Begrundelse: Vedtægtsændring, der følger op på generalforsamlingsbeslutning fra 2018 vedr. fælleshuset.  

 

HAVEHUSORDEN: 

Stk 1: 

Stk 1, Dersom et medlem undlader at afholde den af ham/hende tilhørende andel/parcel og indgang i tilbørlig 
orden, skal bestyrelsen minde ham/hende derom. Undlader han/hun at efterkomme denne påmindelse, skal 
bestyrelsen give ham/hende en ubestemt frist til at bringe det påpegede i orden. 

Ændres til: 

Stk 1, Dersom et medlem undlader at afholde den af ham/hende tilhørende andel/parcel og indgang i tilbørlig 
orden, skal bestyrelsen minde ham/hende derom. Undlader han/hun at efterkomme denne påmindelse, skal 
bestyrelsen give ham/hende en nærmere bestemt frist til at bringe det påpegede i orden. 

 

Stk. 3: 

Stk. 3, Det er medlemmernes ansvar at holde foreningens veje fri for sne og is. 

Ændres til: 

Stk. 3, Det er medlemmernes ansvar at holde vejstykket ud for egen grund og frem til midten af kørebanen fri 
for sne og is.   

 

Stk. 15: 

Stk. 15, Medlemmer, der opsætter pool/badebassin i deres have, har pligt til at meddele dette till bestyrelsen, 
så merudgiften forbundet med vandforbruget kan blive udregnet og pålagt. 

Udgår pba individuel vandafregning. 

 

Stk. 18: 

Stk. 18, Det er medlemmernes pligt at holde hække og planter fra vejene på fællesarealer og holde stykket 
mellem hegn og asfalt og reparere asfalten, hvis den bliver ødelagt på grund af beplantningen. Såfremt disse 
punkter ikke overholdes, kan en enig bestyrelse på ejerens regning få det nødvendige repareret eller fjernet. 

Ændres til: 

Stk. 18, Det er medlemmernes pligt at holde hække og planter fra vejene på fællesarealer og holde stykket 
mellem hegn og asfalt og reparere asfalten, hvis den bliver ødelagt på grund af beplantningen. Såfremt disse 
punkter ikke overholdes, kan bestyrelsen på ejerens regning få det nødvendige repareret eller fjernet. 

 

Priser og beløb: 

Priser og beløb: 
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Gebyr fastsat til kr. 200 per måned for påmindelse om for sent indbetalt haveleje. 

Gebyr fastsat til kr. 250 per måned for skriftlig påmindelse fra bestyrelsen om love og vedtægter, der ikke er 
overholdt. 

 

 

Gebyr fastsat til kr. 350 for leje af fælleshuset i en weekend, kr. 175 for en dag og kr. 100 for fem timer. 

Gebyr fastsat til kr. 300 for rengøring af fælleshuset. 

Gebyr fastsat til kr. 500 for erstatningsandelsbevis. 

Indskud fastsat til kr. 10.000 for nyt andelsbevis til nye medlemmer. 

Bankkonto med dankort max. Saldo kr. 20.000. 

 

Ændres til: 

Vedtagne gebyrer og indskud: 

Gebyr for påmindelse om for sent indbetalt haveleje opkræves af administrationsfirma i henhold til gældende 
lovgivning. 

Gebyr fastsat til kr. 250 per måned for skriftlig påmindelse fra bestyrelsen om love og vedtægter, der ikke er 
overholdt. 

Indskud fastsat til kr. 10.000 for nyt andelsbevis til nye medlemmer. 

Gebyr fastsat til kr. 500 for erstatningsandelsbevis. 

Fælleshuset:  

Weekendlån (fredag til søndag) samt Skærtorsdag og Kristi himmelfartdag (onsdag til fredag): Gebyr kr. 600. 
Hverdagslån: Gebyr: kr. 250. 

Rengøring: Gebyr fastsættes af bestyrelsen. Læs mere på www.hf-elmebo.dk  
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BILAG D. 

Bestyrelsen stiller hermed forslag om ny paragraf vedrørende individuel vandafregning:  

 

Forslag  

§2, stk. 5, Forbruget af vand hos den enkelte andelshaver aflæses som minimum én gang årligt af bestyrelsen. 
Udgiften til det fælles vandforbrug fordeles herefter forholdsmæssigt til den enkelte andel ud fra det aflæste 
forbrug.   

 

 

BILAG E. 

 

Det har været diskuteret kortidsudlejning via Airbnb i det forløbne år, og det er gået op for bestyrelsen, at ikke 
alle ved, at kortidsudlejning som udgangspunkt er forbudt. 

 

Læs venligst vedlagte artikel, der belyser de juridiske forhold.  

 

Bestyrelsen stiller derfor to modsatrettede forslag. Det første er et forslag om en prøveperiode. Det andet er 
et forslag om, at det indskrives i vedtægterne, at korttidsudlejning er forbudt.  

 

Forslag 1: Forslag fra bestyrelsen om prøveperiode på et år med tilladelse til korttidsudlejning. Bliver forslaget 
vedtaget, skal prøveperioden evalueres ved generalforsamlingen i 2020:  

 

§7, stk 12 En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, er berettiget til at korttidsudleje sin 
andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Udlejningen kan sammenlagt højst udgøre 5 uger 
pr. kalenderår. Bestyrelsen og de nærmeste naboer og genboer skal senest ved opstart af korttidsudlejningen 
underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. 
Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 4.  

 

Forslag 2: 

§7, stk. 12 Korttidsudlejning via Airbnb og lignende tjenester er ikke tilladt.  


