
Andelsforeningen Elmebo 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2017 

 

 

Mødedeltagere: Ronald, Helen, Jens, Brian og Anna Louise (ref.) 

Afbud: Karina og Lars 

 

Referat 

Dele af bestyrelsesmødet refereres ikke, da de kan indeholde personfølsomme oplysninger  

Opfølgning på generalforsamling:  

1. Generalforsamlingen stemte ja til en etårig forsøgsperiode med vejbump. Brian, have 13, søger 

kommunen om de nødvendige tilladelser. Han laver desuden udkast til, hvordan nye skilte med blind-vej, 

hastighedsbegrænsning mv. kan placeres. 

2. Generalforsamlingen stemte ja til at lave en model for, hvordan man kan lave om på udlejningsreglerne i 

forhold til fælleshuset, så man selv kan vælge at stå for rengøring. Anna Louise vil sammen med Tina og 

Rikke prøve at strikke nogle forslag sammen til, hvordan det kan gøres i praksis.  

Nye stole til fælleshuset: Anna Louise, Helen og Mette ser på indkøb af nye stole til erstatning for 

skalstolene.  

Affald: Anna Louise har kontaktet Affald København, og der er desværre pt. ingen muligheder for at søge 

om dispensation, hvis man gerne vil dele sorteringsspande mellem husstandene. Vi skal alle sammen have 

alle spande, bortset fra den grønne spand, som man kan fravælge, og så biospanden, som formentlig 

kommer efter nytår.  

Ejendomsskat: Bestyrelsen har fået henvendelse fra firmaet Knattrup & Co., som har specialiseret sig i 

SKATs ansættelse af ejendomsvurdering og beregning af ejendomsskatteloftet. Firmaet mener, at vi har 

betalt for meget i ejendomsskat og vil gerne påtage sig at hjælpe os med at få tilbagebetalt den del af 

ejendomsskatten, som kommunen ikke har hjemmel til at opkræve. Firmaet arbejder ud fra princippet om 

no cure – no pay, hvilket vil sige, at de ikke skal have honorar, hvis vi ikke sparer penge.  Sparer vi, skal de 

have 25 procent af skattebesparelsen i det år, hvor endelig afgørelse foreligger og for skattebesparelse og 

rentegodtgørelse for tidligere år, der er omfattet af sagen. Der betales ikke honorar fremadrettet. 

Bestyrelsen har valgt at sige ja til tilbuddet.  

  

Hegn ved have 13 og 14: Hegnet for enden af gangen mellem have 13 og 14 er ved at falde sammen. Brian, 

have 14, kontakter grundejeren på den modsatte side og spørger, om han/hun vil slå halv skade med 

foreningen i forbindelse med etablering af nyt hegn.  


