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Referat bestyrelsesmøde den 24. september 2019 

 

Til stede: Ronald Herlitschek, Anna Louise Stevnhøj (ref.), Rikke Reimann, John Roued-Cunliffe, Mette-Sofie 
Jacobsen, Steffen Trannerup og Christina Nilsson. 
 

Vejbelægning på Røde Mellemvej 

Hus – og vedligeholdelsesgruppen har sørget for at lappe det store hul, der var i asfalten lige ud for vores 
fælles indkørsel. 

 

Fælleshus 

Vores rengøringsfirma er lukket.  Da vi kun har gjort brug af det 4 gange på halvandet år, vil vi forsøge os med 
at nedlægge ordningen med mulighed for tilkøb af rengøring i forbindelse med lån af fælleshus. Volder det 
problemer, må man tage en snak med bestyrelsens fælleshus-ansvarlig, Mette, i have 1.  

 

Legepladsen 

Vores legeplads er nedslidt. I stedet for bare at begynde at renovere det eksisterende, foreslår bestyrelsen, at 
vi nedsætter en gruppe af beboere, som har lyst til at bidrage med ideer til, hvordan området kan bruges til 
størst mulig fælles gavn.  John, have 20, er tovholder.  

 

Vejbump 

Generalforsamlingen gav på den ekstraordinære generalforsamling mandat til, at bestyrelsen kan igangsætte 
to yderligere vejbump. Planen er to yderligere bump – et på midtergange og et i begyndelsen af det vejstykke, 
der begynder med haverne 45/33. Bestyrelsen vil desuden flytte de eksisterende bump for at gøre det 
nemmere for cyklister at passere.  

Da vi lavede de første bump, skred budgettet, hvilket var dybt beklageligt. Derfor skal vi have snor i projektet 
denne gang. Mette, have 1, kigger på priser og kvalitet. 

 

Papcontainere  

Vores papcontainere er altid overfyldte. Vi har forsøgt at skaffe ekstra tømninger, men det kan ikke lade sig 
gøre. Bestyrelsen opfordrer alle til at folde deres papkasser mv ordentligt sammen, så vi sparer på pladsen. 
Har man plads til en ekstra affaldsspand på grunden, kan man få sin egen pap-spand helt gratis hos Affald 
København.  

 

Parkering  

Parkeringen skrider i foreningen; især i weekender hvor mange har gæster. Husk at sige til gæster, at det er 
forbudt at holde på gangene, uden for stregerne på p-pladsen og foran bestyrelsens skur.    

 

Julearrangement 

Sæt x i kalenderen til den 15. december, hvor der er julearrangement i HF. Elmebo. 


