
 

 

Bestyrelsesmøde i HF. Elmebo 26. januar 2021 

 

Tilstede (digitalt) Ronald, Anna Louise, Steffen, Rikke, John, Stinne (ref.)   

 

Åbent referat:   

  

1. Rotter: Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer om en rotte i huset. Københavns 

Kommune er kontaktet. Som bestyrelse melder vi ud vedr. rotter, hvis der er flere, der har set rotter på 

deres grund – vi melder ikke ud til hele haveforeningen pba enkeltsager, hvis der er taget hånd om det 

ved henvendelse til Københavns Kommune. Bestyrelsen vil dog fortsat gerne vide det, hvis en andel har 

rotter, så vi kan danne os et samlet billede.   

 

2. Kloakeftersyn: Bestyrelsen kontakter KloakTV, og får et tilbud på eftersyn af foreningens kloakker. 

Det firma, vi havde booket, sprang fra, efter at han flere gange ikke var dukket op til de aftalte 

tidspunkter.  

 

3. Grundskylden forhøjes igen, dog kun med 3,5 procent denne gang. Det får betydning for havelejen. 

Vi beder Øens administrationsfirma om at udregne stigningerne og om at varsle den forhøjede 

grundskyld. 

  

4. Generalforsamling 2021: Vi skal som udgangspunkt afholde generalforsamling i 1. kvartal. Covid-19-

situationen gør det usikkert, om den kan afholdes, men vi fastlægger indtil videre datoen til den 30. 

marts – og beslutter og melder senest den 16. marts, om det er realistisk i forhold til de 

gældende restriktioner.  

Vores administrationsfirma foreslår, at vi indskriver en ny paragraf i vedtægterne, som muliggør digitale 

generalforsamlinger. Bestyrelsen har drøftet dette, men er enige om, at det dels vil udgøre et problem 

for de af beboerne, som ikke er IT-stærke nok til, at de ville kunne deltage på lige vilkår, og dels 

være en hindring for den demokratiske debat på en generalforsamling.  Skulle bestyrelsen komme ud 

for en vigtig beslutning, der kræver flertalsafgørelse i foreningen, og som ikke kan vente, ville dette 

kunne løses ved at uddele stemmesedler på papir til alle beboere. 


