
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2018 

  

Mødedeltagere: Ronald Herlitschek, Tina Hartvig Pedersen, John Roued-Cunliffe, Karina Passer og Anna 

Louise Stevnhøj (ref.) 

Fraværende: Helen Bridge og Lars Meldgaard 

 

Nye beboere:  

Vi hilste på de nye beboere i have 35, Trine og Steffen, som kom forbi bestyrelsesmødet med deres lille 

datter Ida-Sofie for at modtage andelsbevis. De overtager huset 20.7., og vi glæder os, til de flytter ind i 

løbet af sensommeren. 

   

Orientering fra vandgruppen: 

Jens Goth fra vandgruppen deltog i dette punkt på bestyrelsesmødet. Han kunne informere om, at vi har en 

VVS’er sat på opgaven med at finde ud af, hvor vores vandrør egentlig løber under jorden. Vi har et håb om 

at kunne få monteret målere på hver havestreng, så vi hurtigere og mere præcist kan identificere læk, og så 

man kan nøjes med at lukke for én streng, når der skal laves VVS-arbejde.  

Vandgruppen har gode nyheder omkring de seneste målinger, som viser, at svindet nu er minimalt – i en to 

måneders periode har svindet været på under to procent af det samlede forbrug, hvilket er en ekstrem 

forbedring i forhold til tidligere. 

Vandgruppen foreslog, at bestyrelsens kasserer, Tina Hartvig Petersen, fremover deltager i vandgruppens 

møder, så der kan være en direkte linje, hvad angår økonomi. Bestyrelsen syntes, det var en god idé, og 

Tina Hartvig Petersen sagde ja. Vandgruppen foreslog desuden, at der tilføjes en ny vedtægt, der beskriver 

reglerne omkring vandafregning. Det tog bestyrelsen til efterretning og udarbejder et forslag til 

næstkommende generalforsamling.  

 

 



 

Ferieudlejning via Airbnb: 

Bestyrelsen havde en drøftelse om ferieudlejning via fx Airbnb.  

Præcedens har været, at det ikke har været tilladt, fordi vedtægterne forbyder erhvervsmæssig aktivitet 

samt stiller krav om bestyrelsens godkendelse af fremleje. Men bestyrelsen mener ikke, der reelt er 

dækning for at sige nej til korttidsferieudlejning på baggrund af de nuværende vedtægter, så længe det 

netop er kortvarig udlejning af en bolig, hvor andelshaveren i øvrigt opfylder bopælspligten.  

Derfor mener bestyrelsen, at ferieudlejning må være tilladt, til en generalforsamling træffer en anden 

beslutning. Hvis andelshavere er uenige, opfordrer bestyrelsen til, at man henvender sig, da bestyrelsen 

kan hjælpe med at udfærdige et forslag til vedtægtsændring. 

 

EU's persondataforordning: 

Elmebo skal også leve op til EU-forordningen om databeskyttelse. Anna Louise har udfærdiget politik og 

indhenter databehandleraftaler med alle de relevante parter. Bestyrelsen har desuden strammet op på, 

hvilke oplysninger der opbevares, hvem der har adgang og hvor de opbevares, ligesom der er lavet nye 

passwords. Beboerne informeres via hhv. nyhedsbrev samt personlig omdeling. 

 

 Nyt fra grupperne: 

Vi mangler generelt, at medlemmerne af aktivitetsgrupperne er aktive, og at de melder ind – både når de er 

indkaldt og med selvstændige initiativer. Så kom ud af busken – vi savner jer!” 

• Der er købt og monteret ny babygynge. 

• Der er bestilt vejbump, som snarest monteres  

  

Næste bestyrelsesmøde  

Der er sommerferiepause i juli. Er noget presserende, så bank på hos et bestyrelsesmedlem.  

 

 


