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Referat fra ordinær generalforsamling  

i HF. Elmebo 20.3.2018 

 

Den ordinære generalforsamling afholdtes i fælleshuset tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00. 

Repræsenteret på den ordinære generalforsamling var 29 ud af 52 andelshavere plus syv fuldmagter. 

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Pernille Foldorf, have 27, blev valgt som dirigent, og Anna Louise Stevnhøj, have 34 blev valgt som 

referent. Pernille Foldorf konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning v. formand Ronald Herlitschek:  

Siden seneste generalforsamling i september 2017, har foreningen fået nye beboere i have 26, 

hvor Tina Jacobsen er flyttet ind, og i have 12, hvor Christina Nilsson og Blassius Chiner flyttet ind. 

Vi byder dem hermed velkommen til vores forening. Foreningen har fået opsat nye skilte, ved 

indgangen og ved mellemgangen, som både angiver den tilladte hastighed på 10 km/t, advarer om 

legende børn på gangene, samt at vores forening er en lukket vej, og uden muligheder for 

gennemkørsel. Foreningen har indkøbt 3 nye grusbeholdere samt rigeligt grus. Tak til Steffen og 

Per for at hjælpe med opfyldning af grusbeholderne. Det er vigtigt, at alle haveejere sørger for at 

gruse foran deres haver, når dette er nødvendigt. Husk, at det er den enkelte haveejers ansvar, 

hvis der sker glatføre ulykker, hvis der ikke er blevet gruset. Nu er dette forhåbentlig heller ikke 

nødvendigt meget længere denne sæson, da foråret meget gerne må være på vej, og vi alle kan 

komme i haven igen. Beretningen blev vedtaget af generalforsamlingen.  

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget.  

Bestyrelsens kasserer, Jens Goth, have 3, fremlagde udvalgte dele af foreningens årsregnskab og 

budget, som blev godkendt med 26 stemmer for. 3 stemte ikke.   
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4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:  

a) Forslag om vedtægtsændringer, § 8 Generalforsamlingen: Der blev stemt om bestyrelsens forslag 

om, at de to årlige generalforsamlinger bliver reduceret til en. 29 (inklusive 3 fuldmagtstemmer) 

stemte for. 2 stemte imod, mens 1 undlod at stemme.  Der var ikke nok fremmødte til at kunne 

vedtage vedtægtsændringerne, da det kræver, at mindst 3/4 af stemmeberettigede medlemmer er 

fremmødt jf. foreningens vedtægter. Dog stemte 2/3 af de fremmødte for vedtagelsen, hvorfor 

forslaget kan fremsættes igen på en ekstraordinær generalforsamling.  

b) Forslag om ny ordning for fælleshuset. Der blev stemt om bestyrelsens forslag om ny ordning for 

fælleshus med eksternt rengøringsfirma og en mindre lejeforhøjelse. 24 stemte for, 1 stemte imod og 

3 undlod at stemme. 

c) Forslag fra have 32 om forbud mod at fyre med brændeovne i HF. Elmebo fra 1. april 2018. Der 

blev stemt om forslag om forbud mod at fyre med brændeovne i HF. Elmebo. 7 (inklusiv 2 fuldmagter) 

stemte for. 22 (inklusiv 5 fuldmagter) stemte imod. 6 undlod at stemme.  

5. Valg 

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Goth, have 3, var på valg, genopstillede ikke. Ronald, have 51, 

var på valg, genopstillede. Tina Hartvig, have 21 stillede op til bestyrelsen og blev valgt med applaus.   

b) Valg af 2 suppleanter: Brian, have 13, var på valg, genopstillede ikke. Karina, have 38, var på valg, 

genopstillede. John Roued-Cunliff stillede op som suppleant og blev valgt med applaus.   

Bestyrelsen består herefter af: 

Ronald Herlitschek, have 51 (formand) Valgt til 2020 

Helen Bridge, have 37 Valgt til 2019 

Anna Louise Stevnhøj, have 34 Valgt til 2019 

Lars Meldgaard, have 47 Valgt til 2019 

Tina Hartvig, have 21. Valgt til 2020 

Suppleanter: 

Karina passer, have 38 Valgt til 2019 

John Roed-Cunliffe, have 20. Valgt til 2019 

c) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: Boris, have 8, og Jan, have 6, blev genvalgt som 

revisorer. Steffen have 28 blev valgt som revisorsuppleant. 

 

 

 



3 

 

 

6. Info fra vandgruppen:  

Jens Goth fra vandgruppen oplyste, at foreningens vandspild, dvs det vand, der ikke kan gøres rede 

for, nu er nede på 10 procent svarende til et beløb på 14.000, kroner, hvilket er en reduktion på mere  

end 100.000 kroner i forhold til for få år siden. Som sammenligning har Tårnby Kommune et svind på 

12 procent. Der udsendes individuelle vandopgørelser i løbet af april/maj, og afregningen kommer til 

at finde sted omkring 1. juni. Generalforsamlingen takkede vandgruppen for det store arbejde.  

 

7.  Info fra aktivitetsgrupperne:  

Kommunikationsgruppen: Kommunikationsgruppens primære opgaver i det forgangne år har været at 

vedligeholde foreningens hjemmeside, der kan findes på hf-elmebo.dk, samt at sørge for referater fra 

bestyrelsesmøder mv.  

Voksengruppen: Voksengruppen har planlagt en række aktiviteter, herunder fællesspisninger 3. april og 

6. juni, bankospil 27. maj og sommerfest 1. september.   

Børnegruppen 

Gruppen har afholdt fastelavn, hvor der var en god opbakning. Gruppen modtager gerne forslag til 

arrangementer.  

Grøn gruppe 

Venter med at mødes, til/hvis det bliver forår.  

Hus og vedligeholdelsesgruppen 

Gruppen vil, når det bliver forår, samle op på nogle af de opgaver, der måtte udsættes sidste år på 

grund af dårligt vejr, herunder maling af hegn. Sagen om vejbump ligger stadig i Teknik og 

Miljøforvaltningen.  

8. Eventuelt. 

Da dette er et beslutningsreferat, og da der ikke kan besluttes noget under Eventuelt, refereres der som 

hovedregel ikke fra dette punkt. Følgende blev dog drøftet: 

Papcontainer: Vores papcontainere bliver meget hurtigt fyldt op, og der opfordres til, at man folder sine 

kasser sammen, før man smider dem i containeren. 

Mail fra Øens Administrationsfirma: Haverne får gentagne mails fra vores administrationsfirma om at 

tilmelde sig deres kommunikationssystem. Dette er IKKE nødvendigt. Bestyrelsen kontakter Øens og 

beder dem lade være med at blive ved med at sende rykkere.  


