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Referat ekstraordinær generalforsamling 

Mandag den 30. april 2019 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes mandag den 30. april i fælleshuset.  

Fremmødte var 15 stemmeberettigede deltagere, dertil kom 5 fuldmagter.    

 

1. Ronald Herlitschek blev valgt som dirigent  

2. Anna Louise Stevnhøj blev valgt som referent 

3. Steffen Trannerup og Mette Sofie Jacobsen blev valgt som stemmetællere  

4. Forslag om ny paragraf vedrørende individuel vandafregning.  Der blev på den ordinære 

generalforsamling 19. marts 2019 stemt om bestyrelsens forslag om en ny paragraf vedr. vores 

vandafregning. 31 stemte for, 1 undlod at stemme. Der var dog ikke nok fremmødte til at kunne 

vedtage vedtægtsændringen. 

Forslaget lyder som følger: §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.  

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.  

   

5. Forslag om tekniske vedtægtsændringer. Der blev på den ordinære generalforsamling 19. marts 

2019 stemt om bestyrelsens forslag om en række ændringer af hhv. vedtægter og 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. 30 stemte for, 1 undlod at stemme. Der var dog ikke nok fremmødte til at kunne 

vedtage vedtægtsændringen. Forslaget kan ses i Bilag C, som kan ses i indkaldelsen til den 

ordinære generalforsamling (www.hf-elmebo.dk/foreningsarbejde/referater/) eller udleveres hos 

bestyrelsens sekretær Anna Louise i have 34. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
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6. Forslag om to ekstra vejbump. Der blev på den ordinære generalforsamling 19. marts 2019 efterspurgt 

flere vejbump for at dæmpe hastigheden i foreningen. Bestyrelsen stillede derfor forslag til den 

ekstraordinære generalforsamling om at vedtage etableringen af to ekstra vejbump på de strækninger, 

der er særligt hårdt ramt af for høje hastigheder.  

Før generalforsamlingen kom der forslag fra beboer om at overveje muligheden for hastighedsdæmpende 

chikaner/forhindringer frem for bump. Bestyrelsen stillede sig åben for at undersøge muligheden, og da 

generalforsamlingen ikke ønskede at tage stilling til et ikke-velbeskrevet forslag, trak bestyrelsen sit 

forslag med henblik på at vende tilbage med et gennemarbejdet forslag med økonomisk ramme.  

7.  Der blev under punktet eventuelt: 

- mindet om tilmelding til sommerfest den 15. juni. Voksengruppen skal have besked senest den 15. maj. 

- informeret om, at booking af fælleshus ved personligt fremmøde for fremtiden foregår mellem klokken 

18.30 og 19 den sidste tirsdag i hver måned. 

- informeret om, at havelejen for maj var højere end normalt på baggrund af efterbetaling af grundskyld 

for perioden 1.1. – 1.-4. 2019.   

 

 


