
Andelsforeningen Elmebo 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 27.2 2018 

 

 

Mødedeltagere: Ronald, Jens, Karina, Lars og Anna Louise (ref.) 

 

Vandmålere 

Der er indkøbt Kamstrup vandmålere til alle de husstande, som endnu ikke har fået skiftet. Når alle målere i 

foreningen er overgået til det nye system, slipper vi for manuelle aflæsninger – vandforbruget kan aflæses 

elektronisk udefra af vandgruppen.  

Den store udskiftningsrunde kommer til at finde sted i uge 12, hvor der er lavet aftale med en VVS’er. Alle 

de berørte husstande får individuel besked om, hvornår de skal sørge for at være hjemme eller alternativt 

aflevere en nøgle. Der skal være fri adgang til den nuværende måler, så VVS’eren kan komme til. Hvis en 

husstand ikke sørger for at være hjemme/aflevere nøgle, eller hvis VVS’eren ikke umiddelbart kan komme 

til, vil husstanden komme til at betale fuld pris for et ekstra håndværkerbesøg.  

 

Regnskab  

Regnskabet for 2017 og budget for 2018 er udarbejdet i samarbejde med vores administrationsfirma. Det 

uddeles sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og fremlægges på generalforsamlingen. 

 

Vejbump  

Vores midlertidige vejbump lader stadig vente på sig. Det har først og fremmest været meget svært at få 

besked om, hvor i kommunen vi skulle søge tilladelse til opsætning -  og vi bliver ved med at få ansøgningen 

tilbage i hovedet med krav om ændringer og præciseringer. Men bestyrelsen kæmper videre. 

 

Fastelavnsarrangement 

Fastelavnsarrangementet den 10. februar var en stor succes med 11 børn og 20 voksne.  

 



 

Fælleshus 

Ovnen i fælleshuset er træt af dage. Bestyrelsen har bevilget et nyt komfur med ovn, som bestilles snarest. 

 

Trafik 

Bestyrelsen har fået henvendelse fra en kreds af beboere i nærområdet, der gerne vil have sat en stopper 

for den tunge trafik, der bruger vores del af Røde Mellemvej, Bygrænsen og Glamsbjergvej som smutvej. 

Ronald går med til fællesmøde, som muligvis kommer til at foregå i vores fælleshus.   

 

Affald 

Der er kommet mere styr på afhentning af sorteringsaffald. Men vi opfordrer stadig til, at man klager 

direkte på  http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/, hvis der ikke afhentes.  

 


