
Referat bestyrelsesmøde i Hf. Elmebo 26. november 2018 

 

 

Deltagere: Ronald Herlitschek, Anna Louise Stevnhøj (ref.), Karina Passer, Lars Meldgaard og John Roued-

Cunliffe. 

Afbud: Helen Bridge. 

 

Fælleshus: Bestyrelsen besluttede i oktober at udskyde den store renovering af køkkenet, som er blevet 

aktualiseret af vandskade. Nogle af de udgifter til VVS-arbejde, vi havde forventet i 2018, kommer 

imidlertid til at vente til 2019, hvorfor vi alligevel igangsætter arbejdet med det samme. Det betyder, at 

gulvet bliver skiftet helt, og at vi også skifter alle køkkenelementerne på den side af køkkenet, der vender 

ud mod p-pladsen.  

Vand: Arbejdet med at lave brønde, så vi bedre kan overvåge og afgrænse læk på vandsystemet, stater 

efter nytår. Der bliver gravet i hhv. have 1 og have 26.       

Udvendig og indvendig vedligeholdelse: Der blev afholdt en vellykket arbejdsdag søndag den 11. 

november, hvor en del af vores hængepartier blev ordnet. De resterende dele af vores vejbump blev 

monteret, udhængskassen ved indkørslen blev fjernet, nye lamper i fælleshuset blev monteret, og vi fik 

strøet salt på det meget sejlivede ukrudt ved legepladsen.  

Julearrangement: Der bliver afholdt julearrangement søndag den 16. november om eftermiddagen med 

julebanko og julebio for børnene. Som en særlig bonus vil Majbritte og Lawrence (have 48) holde en lille 

julekoncert i forbindelse med arrangementet.    

Sne & frost: Vinteren er begyndt, og det er vigtigt, at alle husker at gruse (IKKE SALTE) foran deres grund. 

Der er grus i beholderne ved indgangen, ved fælleshuset og mellem have 13 og 14. Bemærk:  Får du ikke 

gruset, og er der en, der falder og brækker benet, er du erstatningspligtig. 

Vedtægter: Nogle af vores vedtægter er utidssvarende, fordi de stammer fra før lokalplan og før individuel 

vandafregning. Dertil kommer, at det er uklart, hvorfor nogle punkter ligger i havehusordenen, mens andre 

ligger i selve vedtægterne. Bestyrelsen vil inden næste generalforsamling forsøge at få ryddet op, så 

generalforsamlingen kan tage stilling til et enklere og mere tidssvarende regelsæt.   

Kommende bestyrelsesmøder: 

9. januar 18.30  

29. januar 18.30  

 


