
Referat bestyrelsesmøde i Hf. Elmebo 25. september 2018 

 

 

Deltagere: Ronald Herlitschek, Anna Louise Stevnhøj (ref.), Lars Meldgaard, Karina Passer, Helen 

Bridge og John Roued-Cunliffe. 

 

Referat 

Ny andelshaver: Nicklas Sejer Rask, som allerede bor i nummer 19, har købt andelen af sin far og er 

hermed ny andelshaver i foreningen. Tillykke og velkommen til Nicklas.  

Ny kasserer: Tina Hartvig Petersen har trukket sig fra bestyrelsen og fra kassererposten på grund af 

jobskifte og deraf følgende tidsmangel. Anna Louise vikarierer på posten frem til næste 

generalforsamling.   

Aktivitetsgrupper: Bestyrelsen har ajourført listen over medlemmer i aktivitetsgrupperne og vil 

kontakte nye beboere, der endnu ikke er tilknyttet en gruppe. Bestyrelsen vil via nyhedsbrev opfordre 

alle til at orientere sig i, hvilken gruppe de tilhører og åbne op for, at man kan bytte rundt, hvis der er en 

anden gruppe, der er mere tiltrækkende.  

Airbnb: Bestyrelsen har fået en skriftlig henvendelse vedr. spørgsmålet om, hvorvidt korttidsudlejning 

via Airbnb og lignende er tilladt på baggrund af de gældende vedtægter. 

Bestyrelsen mener ikke, at de gældende vedtægter er tydelige nok til, at man firkantet kan forbyde 

korttidsudlejning, og bestyrelsen synes, at alle andelshavere skal have mulighed for at være med til at 

tage stilling. Derfor vil bestyrelsen stille to modsatrettede forslag til næste generalforsamling, så alle får 

mulighed for at diskutere emnet og være med til at beslutte. 

Vejbump: Vores vejbump er ankommet og monteret. Vi fik desværre ikke leveret alt det bestilte. Derfor 

mangler der afslutning på bumpene. Dette bliver bragt i orden hurtigst muligt. Det ser foreløbig ud til, at 

bumpene har hjulpet på tempoet. Vi evaluerer på generalforsamlingen i foråret 2019.   

Cigaretskodder ved legeplads: Bestyrelsen har modtaget en klage over, at det flyder med 

cigaretskodder ved fælleshuset og legepladsen. Derfor: Sidder du eller nogen fra din husstand eller 

eventuelle gæster og ryger ved fælleshuset, så sørg for at få samlet skodderne op. Der er små børn, 

der leger i sandet, og som risikerer at putte skodderne i munden! Har du haft lånt huset, er det også dit 

ansvar at samle cigaretskodder op udenfor. 

Hækklipning og ukrudt: Bestyrelsen har modtaget en klage over, at flere hække er så brede, at de er 

til gene for trafikken. Der er også husstande, der ikke sørger for at luge mellem deres hække og vejen. 

Bestyrelsen vil opfordre til, at man lige kigger på egen hæk og får bragt forholdene i ordne. Bestyrelsen 

overvejer desuden, om generalforsamlingen skal tage stilling til, om bestyrelsen kan få arbejdet udført 

på andelshavers regning, hvis tingene ikke bringes i orden efter en henvendelse og en rimelig tidsfrist. 



Fælles p-plads: Bestyrelsen har modtaget en klage over, at sandcontaineren ved fælleshuset var til 

gene for parkering og færdsel på fælles p-pladsen. Containeren er nu rykket i håb om, at det vil 

afhjælpe problemet.  

Skilt ved indgang: Bestyrelsen har modtaget en klage over placeringen af skiltet ved indgangen – det 

udgør risiko for biler og cyklister. Bestyrelsen vil forsøge at afhjælpe problemet.  

 

Bemærk: Næste bestyrelsesmøde er rykket fa den sidste tirsdag til den sidste mandag i oktober. Der r 

altså bestyrelsesmøde den 29. oktober, og det starter klokken 19.00. Beboere er velkomne mellem 

19.00 og 19.30. 


