
HF. Elmebo 

2. december 2019 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 26. november 2019 

 

Til stede: Ronald Herlitschek, Rikke Reimann(ref.), John Roued-Cunliffe, Mette-Sofie Jacobsen, Steffen 

Trannerup og Christina Nilsson. 

 

Afbud: Anna Louise Stevnhøj 

 

 

Oplæg om bekæmpelse af indbrud: På botrygt.dk annonceres med et tilbud om besøg af en konsulent, der 

sætter forebyggelse af indbrud på dagsordenen. Tilbuddet er gratis, og bestyrelsen har besluttet, at vi via 

hjemmesiden og Facebook kan høre, om der er interesse her i foreningen. Hvis vi kan mønstre med min. 20 

personer bookes om muligt møde i starten af 2020. Læs mere på: https://botrygt.dk/saet-indbrud-paa-

dagsordenen/faa-besoeg 

 

Trygfonden:  Trygfonden yder økonomisk tilbud til førstehjælpskurser. Det foregår ved, at man indhenter 

tilbud og efterfølgende søger om tilskud. Rikke indhenter tilbud på kursus til 20 personer fra en leverandør og 

sender til Trygfonden. 

 

Vandregnskab: Vand-regnskabsåret slutter 31.11. Når regningen fra Hofor kommer, sætter John, Anna Louise 

og Rikke sig sammen og ser på årets beregning. 

 

Snerydning: Vi har fravalgt den eksterne snerydning. Derfor er et ekstra vigtigt, at alle husker at gruse i 

tilfælde af sne. 

 

Parkering på Røde Mellemvej: Anna Louise har kontaktet Teknik og Miljøforvaltnignen for at høre til planerne 

vedr.  anlægning af fortov eller andet på ”vores” side af Røde Mellemvej, men der er endnu ikke kommet svar.  

 

Indkøb: Det er besluttet, at foreningen udskifter fælleshusets opvaskemaskine, der er ved at stå af og ikke 

vasker ordentligt rent. Mette har efter vejledning i Elgiganten indhentet tilbud på en ASKO A+++ til ialt 

8.648,10 incl. levering samt bortskaffelse af den gamle. Bestyrelsen har godkendt købet og udskiftningen sker i 

uge 49. 

 

Skilte: Der er indkøbt nyt navneskilt til indkørslen samt ”parkering forbudt for uvedkommende” til p-pladsen. 

De opsættes snarest.  

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsesmødet i december rykkes til 7. januar og er åbent for medlemmer fra 18.30 til 19.00 ift 

henvendelser og lån af fælleshus. Man kan mellem møderne skrive på hf.elmebo@gmail.com eller henvende 

sig direkte til et bestyrelsesmedlem.  

 


