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Referat fra ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling afholdtes i fælleshuset, torsdag den 30. marts 2017, 
kl. 19.00. 

Repræsenteret på den ordinære generalforsamling var 28 ud af 52 andelshavere 
heraf 2 fuldmagter. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 

Dagsorden; 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget. 

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Forslag fra bestyrelsen: 

a. Forslag om, at det budgetterede underskud for 2017 finansieres via 
henlagte midler. 

b. Forslag om at afhænde foreningens aktier i Amagerbanken. 

c. Forslag om, at de tilbagebetalte penge fra HOFOR indgår i foreningens 
vandregnskab. 

d. Forslag om opdatering af Husordenen ift. parkering i Hf. Elmebo 

e. Forslag om vedtægtsændringer, § 7 Fremleje. 

Forslag fra medlemmer:  

f. Forslag om at der etableres en låge i foreningens stakit mod vest - 
nærmere bestemt ved passagen mellem skuret ved fælleshuset og have 
45. 

5. Valg af nye medlemmer: 

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Sonja, have 44, er på valg, genopstiller ikke. 

Mette L. have 23, er på valg, genopstiller ikke. 

Helen, have 37, er på valg, genopstiller. 

b) Valg af 2 suppleanter 

Mette J., have 1, er på valg, genopstiller ikke. 

Karina, have 38, er på valg, genopstiller. 

c) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

6. Info fra vandgruppen 

7. Info fra aktivitetsgrupperne 

8. Evt. 

Info om rotter i Hf. Elmebo 
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Info om optegning af vejstriber og parkeringsbokse. 

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen. 

 

Ad. 1 Valg af dirigent og referent 

Helle have 3 blev valgt som dirigent, og Mette L. have 23 blev valgt som referent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig.  

Dirigenten stillede spørgsmål til, hvorvidt fælleshusets budget indgik under punkt 3, og 
hvorvidt det var til godkendelse. Dette bekræftede bestyrelsen. Forsamlingen godkendte 
herefter dagsordenen. 

Marianne have 32 og Tina have 21 meldte sig som supplerende stemmetællere. Der var i 
alt 26 fremmødte samt 2 repræsenteret vha. fuldmagter. 

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde beretningen, som er vedlagt dette referat. Beretningen blev 
enstemmigt godkendt blandt de fremmødte 

 

Ad. 3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget. 

Bestyrelsens kasserer, Jens have 3, fremhævede enkelte punkter fra foreningens 
årsregnskab og budget.  

Det var første gang, at revisionen er foretaget af en professionel revisor. De fremmødte 
roste regnskabet, som de fandt overskueligt og forståeligt. 

Revisoren opdagede i sin gennemgang, at foreningen ejer et pantebrev, hvis eksistens 
den nuværende bestyrelse ikke kendte til. Bestyrelsen vil nu undersøge, om det er 
fordelagtigt at bibeholde pantebrevet eller om det skal opsiges.  

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Herefter gennemgik kassereren budgettet. Budgettet for 2017 indeholder de samme 
poster som budgettet for det forgangne år, dog reguleret ift. forventet stigning i de faste 
udgifter til el m.v. 

Der blev stillet spørgsmål til, hvad posterne ”Renholdelse” og ”Vedligeholdelsesudgifter” 
dækker over. ”Renholdelse” dækker over udgiften til snerydning, mens 
”Vedligeholdelsesudgifter” er det beløb, der reserveres til at vedligeholde og reparere 
foreningens fælles ejendomme såsom hegn, fælleshus mv. Posten ”Frivillige aktiviteter” 
er reserveret til, hvis de frivillige grupper afholder fælles arrangementer.    

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

Der var ingen spørgsmål til Fælleshusets budget, det også blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Forslag fra bestyrelsen: 

a. Forslag om, at det budgetterede underskud for 2017 finansieres via henlagte midler. 
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Der har været en ekstraordinær udgift til reparation af taget i fælleshuset. Bestyrelsen 
foreslog, at udgiften blev finansieret ved hjælp af de henlagte midler fra nye 
medlemmer. 

Der blev spurgt ind til, hvad arbejdet havde bestået i. Bestyrelsen uddybede, at taget 
havde været utæt. Da de indvendige tagplader blev taget ned, blev det synligt, at taget 
ikke var opført helt korrekt, da der manglede ventilation. Dette betød, at der var opstået 
ekstra fugtskader i nogle af spærrerne. Det havde derfor været nødvendigt at fjerne den 
indvendige beklædning i tilbygningen, således at taget kunne opbygges korrekt. 
Derudover er der lagt nyt tagpap på. 

25 af de fremmødte stemte for forslaget, mens 1 stemte blankt. 

 

b. Forslag om at afhænde foreningens aktier i Amagerbanken. 

Foreningen ejer 55 aktier i Amagerbanken, og aktierne har en værdi af 0 kr., da banken 
er gået konkurs. Man er stadig ved at opgøre boet, men det vurderes ikke, at aktierne 
nogensinde vil blive værdifulde igen. Bestyrelsen vil derfor afhænde aktierne og spare 
den årlige afgift af at eje aktierne, hvilket kræver forsamlingens accept. 

27 stemte for inkl. 1 fuldmagt.   

 

c. Forslag om, at de tilbagebetalte penge fra HOFOR indgår i foreningens vandregnskab. 

Bestyrelsen foreslår, at de tilbagetalte penge (ca. 93.000 kr.) fra HOFOR indgår i 
foreningens vandregnskab til forbedringer og reparationer af fælles hoved forsynings- og 
afløbsledninger samt til at investere i en supplerende måler i hovedbrønden. Bliver 
forslaget godkendt, kan bestyrelsen igangsætte forbedringer og reparationer samt 
godkende anvendelse af de reserverede penge på samme måde som ved andet 
vedligeholdelsesarbejde i foreningen. 

26 stemte for forslaget herunder 1 per fuldmagt. 1 stemte blankt. 

 

d. Forslag om opdatering af Husordenen ift. parkering i Hf. Elmebo 

Bestyrelsen havde stillet forslag om at følgende ændringer i foreningens havehusorden: 

Forslag: 

I. Forslag om ændring af stk. 7 i havehusordenen: 

Stk. 7, Parkeringspladsen kan benyttes af Elmebos beboere samt besøgende 
gæster. Der skal parkeres indenfor de opmærkede bokse. 

 

II. Forslag om ændring af stk. 8 i havehusordenen: 

Stk. 8, Parkering af medlemmers egne biler skal foregå på ejerens egen grund, 
hvis der er anlagt område til parkering. Parkeringspladser anlægges jf. 
Københavns Kommunes Lokalplan nr. 369 ”Elmebo”.  

 

III. Forslag om ændring af stk. 9 i havehusordenen: 

Stk. 9, Det er forbudt at parkere tunge køretøjer over 3,5 t. såsom lastbiler og 
busser på parkeringspladsen samt øvrige fællesarealer. Det er endvidere 
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forbudt at parkere påhængsvogne (campingvogne, trailer, anhængere og 
lignende) samt ikke-indregistrerede køretøjer på parkeringspladsen og på 
øvrige fællesarealer.  

 

IV. IV. Forslag om, at stk. 10 udgår af husordenen. 

 

Der blev stemt samlet om de 4 forslag, og 25 stemte for mens der var 1 blank stemme. 
Dvs. at ændringer nu indgår i foreningens havehusorden. 

 

e. Forslag om vedtægtsændringer, § 7 Fremleje. 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at vedtægterne angående fremleje ændres, så 
retningslinjerne for mulig fremleje fremgår tydeligere. Bestyrelsen uddybede, at de 
havde fremsat forslaget, fordi bestyrelsen i det forgangne år havde oplevet flere 
henvendelser omkring mulighederne for fremleje også i forbindelse med forældrekøb. 

Da Hf. Elmebo kun er en mindre andelsforening, hvor medlemmerne bor tæt, er det 
vigtigt, at medlemmerne støtter op omkring fællesskab og naboskab samt deltager 
aktivt i f.eks. fællesarbejde/arrangementer, når der er mulighed for det. Erfaringerne 
viser, at lejere eller midlertidige beboere ikke føler samme ansvar for f.eks. at overholde 
foreningens vedtægter og love, hvilket kan påvirke fællesskabet negativt. Bestyrelsen 
har derfor fremsat forslaget for at sikre, at hovedparten af beboerne i Elmebo er reelle 
medlemmer fremfor lejere. 

Bestyrelsen havde fremsat følgende: 

I. Forslag om tilføjelse af § 7, Stk. 9: 

Stk. 9, Kun medlemmer, der har ejet og boet på deres grund i minimum to år, 
er berettiget til at fremleje med bestyrelsens tilladelse. 

 

II. Forslag om tilføjelse af § 7, Stk. 10: 

Hvis et medlem har haft fremlejet, skal medlemmet bebo grunden minimum to 
år, før ny fremleje evt. kan godkendes. 

 

III. Forslag om tilføjelse af § 7, Stk. 11: 

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen give tilladelse til, at der 
dispenseres fra § 7, stk. 10  

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring til § 7, stk. 8 Fremleje: 

I. Forslag om ændring af § 7, Stk. 8: 

Stk. 8, Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for 
fremlejemålet, men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne 
om lejens fastsættelse, overholdes. 
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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 forslagene kan fremsættes 
igen på en ekstraordinær generalforsamling.  

Forsamlingen ønskede dog mindre tilføjelser/ændringer til forslagene, hvilket 
bestyrelsen vil indarbejde til den kommende ekstraordinære generalforsamling: 

· Forsamlingen gjorde opmærksom på, at man har bopælspligt, når man køber hus. 
Dvs. at man i princippet skal bo her i 2 år for at måtte fremleje, hvilket måske bør 
fremgå af § 7, Stk. 9. 

· At der i § 7, 11 tilføjes stk. 10 og stk. 11, hvorved mulighederne for at give 
dispensation udvides. Der vil f.eks. betyde, at hvis et medlem får mulighed for at 
blive udstationeret med sit arbejde, men ikke har boet i foreningen i 2 år, kan det 
stadig lade sig gøre uden at vedkommende må sælge sit hus. 

· Det bør fremgå tydeligere af vedtægterne, hvorvidt der er forskel på fremleje, 
udleje og evt. udlån. 

Forslag fra medlemmer:  

f. Forslag om, at der etableres en låge i foreningens stakit mod vest - nærmere 
bestemt ved passagen mellem skuret ved fælleshuset og have 45.  

Forslaget blev stillet af have 17, da en låge ville give lettere adgang til Kongelundsvej og 
dermed handlemuligheder og offentlig trafik. 

Have 17 har været i kontakt med Teknisk Forvaltning i Københavns kommune, men 
projektet vil kræve foreningens godkendelse. 

Forslaget blev drøftet blandt de fremmødte, og flere var tvivlende overfor, om der kunne 
opnås godkendelse fra Teknisk Forvaltning. Foreningen har tidligere været i dialog med 
kommunen om muligheden, men dengang kunne der ikke opnås godkendelse. Pt. ejes 
ejendommen på den anden side af hegnet af et privat selskab, der også ville skulle 
godkende lågen, da det ville skabe ekstra trafik på deres grund. En betingelse fra deres 
side kunne være, at deres beboere så også måtte anvende lågen, hvilket ville medføre 
ekstra trafik gennem Hf. Elmebo. Derudover var der bekymringer for, hvorvidt det vil 
skabe gennemgang/trafik/larm, samt for hvem der skulle administrere nøgler til lågen. 

Herefter blev der stemt om forslaget, hvor 14 stemte imod, 7 stemte for og 7 stemte 
blankt (stemmerne er inkl. fuldmagter). 

 

Ad. 5 Valg af nye medlemmer: 

a. Til bestyrelsen valgtes: 

Anna Louise have 34, Helen have 37 og Lars have 46 blev valgt ind. 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: 

Ronald, have 51 Valgt til 2018 

Jens, have 3  Valgt til 2018 

Helen, have 37  Valgt til 2019  

Anna Louise, have 34 Valgt til 2019 
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Lars, have 46   Valgt til 2019 

 

b. Valg af 2 suppleanter;  

Brian, have 13, og Karina, have 38, blev valgt som suppleanter. 

 

c. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

Boris, have 8, og Jan, have 6, blev genvalgt som revisorer. Bestyrelsen vil høre, 
om Steffen have 14 er interesseret i at være revisorsuppleant endnu et år. 

 

Ad. 6 Info fra vandgruppen 

Vandgruppen har omdelt et vandregnskab, som Jens have 3 gennemgik for 
forsamlingen. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der afsættes samme beløb til aconto 
forbrug som de tidligere år, når regnskabet tyder på, at det samlede forbrug er faldet. 

Man har valgt at bibeholde det samme aconto beløb som udgangspunkt, som en ekstra 
sikkerhed også ift. hvis der er behov for at skifte målere eller lignende. 

Foreningen er overgået til individuelt regnskab (1. december 2016). Hvis der er indbetalt 
for meget aconto eller for lidt aconto, vil det blive reguleret ved årets udgang. 

Vandgruppen informerede endvidere om, at der skal foretages en aflæsning af alle 
vandmålere i foreningen lørdag d. 29. april 2017. Der vil en uge før blive omdelt et 
skema, herefter vil den enkelte have skulle aflæse sin/sine vandmålere. 

Vandgruppen har brug for, at alle deltager, idet vandgruppen ikke kan gøre dette alene. 

 

Ad. 7 Info fra aktivitetsgrupperne 

Kommunikationsgruppen: 

Kommunikationsgruppens primære opgave i det forgangne år har været foreningens nye 
hjemmeside, der kan findes på hf-elmebo.dk. Hjemmesiden indeholder informationer om 
at bo i Hf. Elmebo, den bruges til at fortælle om stort og småt i foreningen, om 
kommende begivenheder m.v. Det er også via hjemmesiden, at der fremadrettet 
udsendes materiale fra bestyrelsen til de medlemmer, der har tilmeldt sig ”digital 
information”.  

Kommunikationsgruppen vil arbejde videre med hjemmesiden, men har også andre 
opgaver, de kan løse herunder skilte i foreningen. 

Da Mette L. træder ud af bestyrelsen, vil der blive valgt en ny tovholder for gruppen. 

Voksengruppen 

Voksengruppen havde planlagt en fest, som de desværre måtte aflyse grundet 
manglende tilmelding. Gruppen planlægger at afholde endnu en fest, og gruppen mødes 
snarest for at planlægge. 

Vandgruppen 

Vandgruppen har haft mange opgaver, som de løbende har informeret medlemmer i 
foreningen om. Bl.a. har de haft arbejde i forbindelse med lækagesøgning, samt med at 
få lokaliseret de defekte målere, der ikke måler vandforbrug korrekt i nogle haver. Først 
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når alle målere virker, som de skal, kan foreningen overgå til individuelt vandregnskab. 
Gruppen er i løbende dialog med ISTA, som var med til at installere målerne og som 
også skulle aflæse medlemmers forbrug. Gruppen er dog ikke tilfreds med samarbejdet 
med ISTA og overvejer derfor alternativer.  

Børnegruppen 

Gruppen har afholdt fastelavn, hvor der var en god opbakning. Gruppen planlægger at 
afholde flere arrangementer men har også drøftet, om de skal kigge på legepladsen for 
at se, om der er noget på legepladsen, der kan forbedres.  

Denne grønne gruppe 

Har været samlet en gang, og det har knebet med opbakning fra gruppens medlemmer. 
Håbet er, at der er større opbakning til gruppens arbejde indeværende år, så 
foreningens fællesområder holdes pæne. Da Sonja træder ud af bestyrelsen, vil der blive 
valgt en ny tovholder for gruppen.  

Hus og vedligeholdelsesgruppen 

Har i forbindelse med renoveringen af taget udskiftet nogle skabe i køkkenet samt malet 
køkkenet. Gruppen havde planlagt at udføre mere arbejde, bl.a. at male hele huset 
indvendigt. Desværre var der ikke så mange fra gruppen, der havde mulighed for at 
deltage i arbejdet, hvorfor det arbejde er udsat indtil videre. 

Mette J. fortsætter som tovholder, da hun er bestyrer for fælleshuset. 

Forsamlingen stillede spørgsmål til, hvorvidt det er muligt at låne foreningens nye telt i 
forbindelse med fest i fælleshuset eller leje det til brug ved fest på egen grund. Der var 
bekymring for, at det ville skabe støjgener for de omkringliggende huse, hvis teltet 
måtte anvendes i forbindelse med fest i fælleshuset. Bestyrelsen vil drøfte mulighederne 
for at leje/låne festteltet. 

 

Ad. 8 Evt. 

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 under Evt.: 

Rotter 

Der har været episoder med rotter i flere haver, hvilket primært har skyldtes brud på 
kloakrør på egen grund. Det er derfor vigtigt, at alle husker at vedligeholde deres rør 
samt holde øje med tegn på rotter. Der er blevet opsat en rottespærre i hovedledningen, 
hvilket betyder, at der ikke kommer flere rotter ind i foreningen via kloakledningen. Det 
vil sige, at problemet nu er de rotter, der evt. allerede lever inde i foreningens rør eller 
rotter, der strejfer ovenpå jorden.  

Ser du en rotte indendørs, skal det meldes til rottefængeren i Københavns Kommune. 
Mellem 9.00 og 15.00 ringer du til 33 66 58 17. Efter kl. 15.00 er det 33 66 25 85. 
Rottefængeren kommer akut indenfor få timer i tidsrummet 08.00 – 22.00.  

Ser du rotter udenfor, skal du anmelde det til kommunen via deres hjemmeside via 
dette link: http://kk.rotteweb.dk/NewCase.aspx 

Når du har kontaktet kommunen, skal du huske også at give besked til bestyrelsen i 
Elmebo, så de kan danne sig et overblik over omfanget af rotter. 

Optegning af striber 
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Bestyrelsen har indhentet et tilbud på at få optegnet striber på fællesvejene samt på 
parkeringspladsen. Striberne vil blive optegnet i foråret. Det bliver forslået, at der også 
tegnes nogle tegninger med ”Parkering forbudt” på de områder på parkeringspladsen, 
hvor der ikke må holde biler. Der må ikke køres i foreningen, mens der tegnes striber. 
Bestyrelsen melder ud i god tid, hvornår arbejdet vil foregå. 

Der stilles spørgsmål til, hvorvidt bestyrelsen har arbejdet videre med at registrere, 
hvilke biler der tilhører hvem. Der er stemning for, at der arbejdes videre med at 
registrere bilerne på en eller anden måde, så det er muligt at komme i kontakt med 
bilejere. Der har været nogle episoder, hvor der akut har været behov for at flytte nogle 
biler. Som eksempel kan nævnes episoden, hvor en bil selvantændte på 
parkeringspladsen.  

Bestyrelsen opfordrer til at, indtil videre kan de, der fast parkerer på fælles 
parkeringspladsen, lægger en seddel med deres havenummer på bilens instrumentbræt. 

 

Tudser 

Et medlem gør opmærksom på, at det er sæson for tudser, som i denne periode er ude 
og søge føde og parre sig. Specielt om aftenen kan der derfor være mange tudser på 
vejen, så man må gerne være opmærksom, når man kører rundt på fællesvejene. 

 

Dette referat er godkendt af bestyrelsen. 

 

 

 

Bestyrelsens beretning, marts 2017 

 

Siden seneste generalforsamling i september 2016, har Elmebo fået flere nye beboere. 

I have 39 er Mads Forsberg flyttet ind. Peter Sejer Rask har købt have 19, og har udjet 
det til sin søn Nicklas. I have 9 er Mette Spangsberg flyttet ind. 

Vi har måtte sige farvel til Tom i have 15, og Harry i have 43. Begge er gået bort. 

 

Fælleshuset er blevet renoveret, med nyt tag på tilbygningen, som også har fået ny 
loftbeklædning og nye lamper. I forbindelse med renoveringen blev køkkenet og 
baglokalet tømt for inventar, for at håndværkerne kunne komme til. Dette førte til en 
større oprydning og bortskaffelse af diverse effekter fra begge rum. Køkkenet blev 
renoveret i samme omgang, med bl.a. nye køkkenskabe. 

 

Foreningen har købt et partytelt på 4x8 meter, som kan benyttes til diverse 
arrangementer, som loppemarked eller sommerfest, hvis vejret ikke arter sig som 
forventet. 

I denne forbindelse vil jeg nævne fastelavns arrangementet, som blev en stor succes, 
med ca. 30 deltagende børn og voksne. Tak til børnenegruppen for et godt arrangement. 
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Vi har fået opsat rottespær i kloakken, hvilket betyder, at vi får lettere ved at komme af 
med rotterne, såfremt der ingen lækager er, og vi kan holde dem nede i kloakken. Her 
er det vigtigt at huske på, at holde sine kloakrør hele, og sørge for at fedtbrønden bliver 
tømt. 

Foreningen har fået tilbagebetalt 76.000,- fra HOFOR, for spildevand 2014/ 2015, i 
forbindelse med   

et brud på et vandrør, som vi ikke havde opdaget, trods flere udersøgelser. 

 

Der har været et par større uheld i foreningen siden sidst; en lygtepæl blev påkørt på a-
gangen, og måtte repareres.  

En bil udbrændte på parkeringspladsen, men medførte heldigvis ingen større skader på 
hverken andre biler, eller de omkringliggende huse. Ingen mennesker kom noget til. 

 

Foreningen har skiftet bank, fra bank Nordic, til Danske Bank. Dette har medført lidt 
besvær for foreningens medlemmer i forbindelse med indbetaling af havelejen, dette 
beklager vi. Men vi var ikke tilfreds med samarbejdet med Bank Nordic, så derfor 
bankskiftet. 

 

Med forårets komme, går arbejdsgrupperne i gang med alle opgaverne. Vi håber, at alle 
vil tilmelde sig en arbejdsgruppe, og være med til fortsat at gøre vores forening til et 
fantastisk dejligt sted at leve og bo. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  


