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Referat bestyrelsesmøde den 28. maj 2019 

 

Til stede: Ronald Herlitschek, Anna Louise Stevnhøj (ref.), Rikke Reimann, John Roued-Cunliffe, Mette-Sofie 
Jacobsen og Christina Nilsson. 
Afbud: Steffen Trannerup. 

 

Åben del af referatet (punkter med personfølsomme oplysninger er undtaget)  

 

Forløb omkring nye brønde: 

Bestyrelsen evaluerede forløbet omkring etablering af nye brønde, hvor der både skete det, at der flere gange 
blev lukket for vandet for hele foreningen uden varsel, samt at der blev anlagt brønd i have 1, uden at 
beboeren var inddraget og varslet. Der var enighed om, at forløbet var meget uheldigt, og at vi skal lære af 
det, så det ikke gentager sig. Projektet faldt mellem to stole, da ansvaret for vores vand/målere/brønde i 
samme periode overgik fra vandgruppen til bestyrelsen, og der var ikke godt nok styr på kommunikationen. 
Bestyrelsen påtager sig ansvaret og undskylder over for alle beboere, der er blevet generet samt over for have 
1. Læren er, at der skal være mindst et hovedansvarligt bestyrelsesmedlem, når der er tale om større 
projekter, samt at der skal laves forpligtende aftaler med især VVS-folk, så vi ved, hvornår de kommer, så der 
kan foretages den behørige varsling.  

 

Brud på hovedledning:  

Vi har haft brud på hovedvandledningen i have 46. Rikke Reimann kontakter foreningens forsikringsselskab, da 
reglen er, at hovedledningen er foreningens ansvar, mens stikledninger fra hovedledningen er havens eget 
ansvar.  

 

Vejbump:  

Bestyrelsen blev på den ekstraordinære generalforsamling i april bedt om at undersøge muligheden for 
chikaner (fartdæmpende foranstaltninger uden bump). Det er nu sket, og vurderingen er desværre, at vores 
veje er for smalle; vi kommer i karambolage med skraldevogne mv. Bestyrelsen udarbejder en plan for 
yderligere bump af den type, vi har i forvejen og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling omkring 
emnet efter sommerferien. Bestyrelsen vil desuden flytte de eksisterende bump for at gøre det nemmere for 
cyklister at passere.  

 

Delt weekendleje af fælleshus: 

Der blev på generalforsamlingen spurgt, om bestyrelsen ville overveje at åbne op for muligheden for, at man 
kan leje fælleshuset i en halv weekend, hvis man eksempelvis bare vil holde børnefødselsdag fredag eller 
søndag eftermiddag. Der er komplikationer ift. rengøring mv., men bestyrelsen blev enige om, at det skal være 
muligt at leje fælleshuset en ”halv weekend”, når der er to uger til lejetidspunktet, og huset ikke er 
forhåndsbooket til hele weekenden.  Anna Louise skriver et konkret udkast til lejebetingelser til 
førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Nødtelefon:  

Foreningen har haft en nødtelefon, som imidlertid aldrig bliver brugt. Beboerne henvender sig direkte til 
diverse bestyrelsesmedlemmer, hvis der er behov. Derfor har bestyrelsen besluttet sig for at opsige 
abonnementet. Hvis nogen mangler direkte telefonnumre på bestyrelsen, er de velkomne til at henvende sig. 
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Bankskifte:  

Generalforsamlingen gav grønt lys for, at vi skifter bank pga. meget høje gebyrer. Kassereren sætter processen 
i gang via vores administrationsfirma.    

 

Sommerfest:  

Voksengruppen har planlagt sommerfest den 15. juni, og der er tilmeldt 35 voksne plus børn. Bestyrelsen har 
vedtaget et bevilge et tilskud på kr. 75 per voksen fra aktivitetskontoen for at styrke sammenholdet i 
foreningen.  

 

Vand:  

Jens Goth fra den tidligere vandgruppe har tilbudt at undervise hele bestyrelsen i, hvad teknologien bag vore 
vandmålere rent faktisk kan, og hvordan vi bruger den. Vi går i samme ombæring på inspektionstur og ser de 
nye brønde og lærer, hvilke brønde, der hører til hvilke vejstrenge i Elmebo. Målet er at lave en general guide, 
så alle kan finde info på hjemmesiden om, hvad de skal gøre, hvis et vandrør springer. 

 

Bestyrelsesarbejdet generelt:  

Bestyrelsen havde en drøftelse af, hvad vi gerne vil opnå i den kommende periode. Et mål er at få lavet 
funktionsbeskrivelser på de forskellige roller i bestyrelsen, formand, sekretær, kasserer, husansvarlig, 
vandansvarlig mv., så det er nemmere, når der skiftes ud i bestyrelsen. Der skal også laves gode, udførlige 
velkomstbreve til nye beboere samt info til eventuelle købere, så de får bedre besked om, hvad det indebærer 
at bo i Elmebo.   

 

 

 


