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Referat ordinær generalforsamling 

19. september 2017  

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

a. Bestyrelsen foreslår, at der i en forsøgsperiode på et år opsættes to vejbump for at få bilister til 
at køre langsommere på fællesvejene. Se bilag a.    

b. Rikke Reimann, have 46, foreslår, at der skal være mulighed for at fravælge rengøring, når man 
lejer fælleshuset. 

4. Info fra aktivitetsgrupperne 

5. Info om rotter i Hf. Elmebo 

6. Evt. 

 

 

Referat: 

22 stemmeberettigede deltagere, 8 fuldmagter. 

 

 1. Helle Ingemann, have 3, blev valgt som dirigent, og Anna Louise Stevnhøj, have 34, blev valgt som referent.  

 

2. Da formand Ronald Herlitschek var forhindret i at deltage i første del af generalforsamlingen, læste 
næstformand Helen Bridge formandsberetningen op. Beretningen er vedlagt som bilag til referatet.  

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

3.a. Bestyrelsen stillede forslag om, at der i en forsøgsperiode på et år opsættes to vejbump for at få bilister til 
at køre langsommere på fællesvejene.  

Punktet gav anledning til en række spørgsmål til bestyrelsen, herunder:  

Hvordan er erfaringerne i Engly? Svar: Gode. 

Hvorfor har Engly nedsat antallet af bump fra fem til tre? Svar: Det ved vi ikke.  

Hvorfor ikke endnu flere bump fra starten; der bliver kørt hurtigt over hele foreningen? Svar: Fordi det er en 
forsøgsperiode, hvor vi vil vurdere, om bumpene er acceptable for beboerne, og om de reelt hjælper. 

Hvordan ved vi, om der rent faktisk bliver kørt for hurtigt – er det objektive målinger eller private iagttagelser? 
Svar: Det er private iagttagelser; der er ikke lavet fartmålinger. Men der er til gengæld en generel oplevelse af, 
at især eksterne leverandører kører for hurtigt. 
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Er der taget kontakt til især den madleverandør, der kører for hurtigt? Svar: Der er forsøgt mange gange, men 
det virker kun kort tid ad gangen. 

Burde man ikke i stedet opsætte flere 10 kilometers skilte samt skilte om, at det er lukket område? Svar: De er 
på vej. Vi tror bare ikke, det er nok. 

Hvordan vil ordningen blive evalueret; vil der blive lavet objektive målinger? Svar: Vi har slet ikke overvejet 
egentlige fartmålinger. Men vil gerne undersøge muligheden. 

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for. Det betyder, at bumpene etableres, hvis de officielle tilladelser 
falder på plads.   

 

3.b. Rikke Reimann, have 46, stillede forslag om, at der skal være mulighed for at fravælge rengøring, når man 
lejer fælleshuset 

Punktet gav anledning til en række spørgsmål, herunder:  

Hvem skal vurdere, om der er rent nok? 

Rengøringshonoraret dækker også husbestyrerens arbejde med at administrere bookinger, nøgler etc. Hvem 
skal så betale for det? 

Kan man evt. splitte rengøringshonorar fra administrationshonorar?  

Mette, have 1, som er husbestyrer gjorde det klart, at hun ikke vil være husbestyrer uden honorar.   

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for. Det betyder, at bestyrelsen frem til næste generalforsamling 
forsøger at lave en ny model for leje af fælleshuset, hvor det er valgfrit, om man vil betale for rengøring eller 
gøre det selv. Tina Hartvig, have 21, meldte sig frivilligt til at være med til at se på en ny model for 
husudlejningen.  

 

4. Info fra aktivitetsgrupperne: 

Helle Ingemann, have 3, kom med en kort introduktion til aktivitetsgrupperne, hvor hun fortalte om, hvordan 

de er blevet dannet for at få flere til at deltage aktivt i foreningens liv. Det formål er i høj grad blevet opfyldt, 

idet kun tre haver har undladt at melde sig til en gruppe.  

Det er i dag Helle Ingemann og Helen Bridge, have 37, der rekrutterer nyindflyttere til grupperne etc. De 

foreslår en evaluering af projektet ved en generalforsamling i 2018, hvor det kan drøftes, om grupperne 

fungere optimalt, og om der er noget, dr skal laves om på.  

Hus- og vedligeholdelsesgruppen: Brian, have 13, fortalte, at gruppen er hyggelig - og at han personligt var glad 

for at blive del af en gruppe, da han flyttede til foreningen, fordi det hurtigt gav et bredt netværk. Gruppen har 

været sat lidt tilbage i arbejdet, da istandsættelse af fælleshuset afventer en overordnet økonomisk 

prioritering fra bestyrelsen og da regnvejr saboterede den arbejdsweekend, hvor der skulle have været malet 

hegn.  

Kommunikationsgruppen: Anna Louise, have 34, fortalte, at gruppens arbejde indtil videre primært har 

handlet om etablering og drift af hjemmeside og nyhedsbreve.  

Voksenaktivitetsgruppen: Karina, have 38 og Tina have 21, lovede, at gruppen ville gentage succesen med 

sommerfesten - og efterlyste desuden flere hjælpere til fællesspisningerne.  
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Børneaktivitetsgruppen: Lars, have 47, er ny tovholder, da han har byttet gruppe med Ronald og fortalte, at 

gruppen snart løfter sløret for spændende tiltag. 

Grøn gruppe: Har luget og plantet fint nyt ved indkørsel og ved legepladsen.  

Vandgruppen: Jens Goth, have 3, fortalte, at seneste aflæsning var en stor succes, hvor så godt som alle 

afleverede målertal. De nye vandmålere fra Kamstrup, som er installeret enkelte steder, ser også ud til at være 

en succes, idet det ser ud, som om aflæsning udefra rent faktisk virker. Der bliver lavet slutregnskab 1. 

december. Der er stadig vand, 10-15 procent, som der ikke kan redegøres for – spørgsmålet er, om det er 

normalt, og om der altid vil være en vis spildprocent.  

 

5. Info om rotter. 

Helen Bridge, have 37, informerede om, at der er mange rotter. Det er fortsat vigtigt, at der ikke er dyr som 

høns og kaniner, og at man ikke har madrester og fuglekugler liggende, så rotter bliver lokket til. Bestyrelsen 

vil tage stilling til, om der skal laves en rotteinspektion, så nogen, der er vant til at se på tegn på rotter, går 

rundt i haverne og ser efter. Man bør selv undersøge, om der er revner eller opgravet jord ved ens 

kloakdæksler og ved husmuren.  

 

6. Eventuelt.  

Forslag om at blindvejsskiltet kommer op igen. Bestyrelsen sørger for det.  

Forslag om at der opsættes skilt ved indgangen, hvor det angives at ekstra lange lastbiler ikke kan køre i 

foreningen – der har været flere tilfælde, hvor lastbiler har haft problemer med at komme ud igen. Bestyrelsen 

ser på det. 

Forslag om, at man beder eventuelle håndværkere om at sætte en seddel i bilvinduet, hvis de holder på 

fællesparkeringen, så man kan finde dem. God idé, som hermed videregives! 

Forslag om, at det skal være muligt at dele sorterings-affaldsspande. Bestyrelsen er i gang med at kontakte 

Affald København. 

Forslag om at få udskiftet skalstolene i Fælleshuset. Bestyrelsen ser på det.  
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Bilag.  Formandens beretning, september 2017. 

Siden den seneste generalforsamling i marts, hvor Lars have 47, Brian have 13 og Anna Louise have 34 blev 
valgt ind i bestyrelsen, er der for alvor kommet gang i aktivitetsgrupperne. 

Aktivitetsgrupperne:  

 Hus- og vedligeholdelsesgruppen har taget initiativ til et huseftersyn af Fælleshuset, og har bl.a. 
inspiceret loftet og taget på Fælleshuset. Gruppen har også fået vejstriberne genetableret, nu også 
med parkering forbudt markeringer. 

 Voksenaktivitetsgruppen, som Karina have 38 er tovholder for, havde planlagt en forrygende 
sensommerfest den 26. august, hvor 39 voksne og 10 børn deltog. Børnegruppen havde i den 
forbindelse planlagt gode aktiviteter for børnene, med både snobrøds bagning og støvlekast! Det var 
en stor succes, som gerne skulle blive en fast tradition. Voksengruppen havde desuden tidligere på 
året planlagt en aften med fællesspisning, hvor mange også havde tilmeldt sig. 

 Kommunikationsgruppen, som Anna Louise er tovholder for, har fået hjemmeside og jævnlige 
nyhedsbreve op at stå.  

 Den grønne gruppe mødtes i starten af denne måned, og brugte en dag på at få luget på foreningens 
fællesarealer, og fik sat nye planter ved legepladsen, og ved indgangen til foreningen. Der er lagt 
presenninger på fliserne mellem legeplads og fælleshus, så der forhåbentlig ikke vil komme så meget 
ukrudt frem til foråret. 

 Vandgruppen indkaldte til infomøde den 13. juni, vedr. opsigelsen af samarbejdet med ISTA. I stedet 
skal medlemmerne nu selv aflæse deres vandmålere. Vi udskifter løbende de målere der ikke virker, 
ud med nogle nye fra firmaet Kamstrup. Foreningen har desuden fået udskiftet hovedvandmåleren. 

 

Generelt fra bestyrelsen:  

Foreningens medlemmer har fået nye containere til at sortere deres affald. Dette har bestyrelsen ikke haft 
nogen indflydelse på, men vi vil forhandle med Affald København om, at man kan få lov til at dele containere. 
Foreningen har desuden fået to nye papcontainere, i stedet for de papircontainere, der hidtil har stået ved 
foreningens indkørsel. Datoerne for tømning af diverse containere kan findes på foreningens hjemmeside, 
eller på foreningens opslagstavler. 

Foreningen har fortsat problemer med biler, der holder parkeret på gangene, selv dette ikke er tilladt. Heller 
ikke når der kommer håndværkere. Et medlem i foreningen fik en ekstra regning på over 500,-, fordi den bil, 
som skulle levere fyringsolie, ikke kunne komme frem på grund af parkering på gangen. 

Det er meget positivt, at Fælleshuset bliver brugt til fælles aktiviteter; både med fællesspisning, som er 
arrangeret af nogen af beboerne, samt yoga. 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling fået foretaget legepladsinspektion og har indgået aftale med 
Øens Ejendomsadministration til at varetage opgaver i forbindelse med foreningens regnskab. Dette koster ca. 
kr. 37.000,- om året. 

Bestyrelsen har deltaget i et fællesmøde med de andre haveforeninger den 12/9.  Mange havde problemer 
med ulovligt byggeri, tilsvining af hinanden og bestyrelsen på diverse facebookgrupper, problemer med 
afledning af regnvand og meget mere. 

Jeg synes, at Elmebos problemer er forholdsmæssigt små, og jeg vil hermed gerne takke alle Elmebos 
medlemmer og bestyrelse for, at det forholder sig sådan. Mange tak!  

 


