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Referat bestyrelsesmøde den 25. juni 2019 

 

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

Vand:  

Jens Goth fra den tidligere vandgruppe holdt et interessant og oplysende oplæg for bestyrelsen omkring 
historikken bag vores vandmålere. 

Vi har som forening i dag et langt lavere fælles vandforbrug end før målerne, blandt andet på baggrund af det 
store læk, der blev opdaget i forbindelse med arbejdet. Vi har heldigvis også kun et lille svind; det vil sige, at 
det samlede vandforbrug på hovedmåleren svarer næsten overnes med summen af de individuelle 
vandmålere.   

Kamstrup, som har produceret vores målere, har lavet et nyt fikst produkt, hvis man selv har lyst til at følge sit 
eget vandforbrug tæt. Det har form af et display på størrelse med en mobiltelefon og koster ca. kr 1200 inkl. 
programmering. Skal bestilles via bestyrelsen. Det tekniske datablad kan ses hos Anna Louise i nummer 34.  

Det seneste brøndarbejde har betydet, at man i dag kan nøjes med at lukke for en vejstreng, hvis der er brud 
på et vandrør. Der bliver fremstillet et kort og en guide, som bliver lagt på hjemmesiden, så alle kan nødlukke 
for vandet.  

 

Vejbump:  

Generalforsamlingen bad i foråret bestyrelsen om at udarbejde plan og budget for yderligere vejbump. Planen 
er to yderligere bump – et på midtergange og et i begyndelsen af det vejstykke, der begynder med havene 
45/33. Bestyrelsen vil desuden flytte de eksisterende bump for at gøre det nemmere for cyklister at passere.  

John og Ronald laver plan for, hvad der skal købes ind, så vi klan præsentere en extraordinær 
generalforsamling for et budget. Den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted den 3. september 2019. 
Indkaldelse følger efter ferien. 

 

Rotter: 

Der har været flere rotte-tilfælde i foreningen gennem de seneste måneder. Vi har fået efterset vores 
rottespærre i hovedkloakken, som er intakt. Alle beboere opfordres til at være opmærksomme og til at 
kontakte Københavns Kommune, hvis der er rotte-mistanke. 

 

Ukrudtsseddel  

Der er blevet omdelt seddel til en række husstande om, at man skal renholde stykket mellem egen hæk og 
vejbane for ukrudt, samt at man skal sørge for at klippe hækken, så den ikke generer trafikken. 

Bestyrelsen er enige om, at det er nødvendigt med en vis grad af justits i forhold til store mængder ukrudt 
foran hækkene – både for at beskytte naboer mod alt for mange ukrudtsfrø, af æstetiske grunde samt for ikke 
at få ødelagt asfalten.  

 

 

 

 



HF. Elmebo 

2. juli 2019 

 

 

 

 

Delt weekendleje af fælleshus: 

Der blev på generalforsamlingen spurgt, om bestyrelsen ville overveje at åbne op for muligheden for, at man 
kan leje fælleshuset i en halv weekend, hvis man eksempelvis bare vil holde børnefødselsdag fredag eller 
søndag eftermiddag.  

Bestyrelsen har besluttet en forsøgsordning på et år med følgende indhold:  

Halvt weekendlån: Ønsker man at låne huset en halv weekend, det vil sige fra fredag kl. 11 til lørdag kl. 12 eller 
fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 22, kan dette lade sig gøre, hvis der er to uger eller mindre til det 
ønskede lånetidspunkt, og huset på dette tidspunkt ikke er booket til weekendlån. Gebyr for et halvt 
weekendlån: kr. 300,-   

 

Rengøring fælleshus: 

Der har været prisstigning i forhold til det rengøringsfirma, vi bruger ift fælleshuset, når folk tilvælger 
rengøring efter lån af fælleshus.  Prisen bliver derfor fremover kr. 500. 

 

Legeplads: 
Bygningsregulativet kræver, at man får efterset legepladser med jævne mellemrum. Vi har derfor bestilt 
eftersyn hos en certificeret legepladsinspektør, som har givet et godt tilbud. 

 

Bankskifte:  

Generalforsamlingen gav grønt lys for, at vi skifter bank pga. meget høje gebyrer. Anna Louise er i gang med 
forhandlinger med vores administrationsfirma.    

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsen holder sommerferie, og der er ikke møde i juli. Man kan dog altid skrive på hf.elmebo@gmail.com 
eller henvende sig direkte til et bestyrelsesmedlem.  

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted 20. august. 
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