
HF. Elmebo 

30. oktober 2019 

 

Referat bestyrelsesmøde den 28. oktober 2019 

 

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

Afbud: Steffen Trannerup 
 

 

Velkommen  

Bestyrelsen kunne byde velkommen til Adam, Julie og lille Vilma, som skal bo i nummer 13 frem til sommeren 
2021, hvor Brian, Maria & co,. vender hjem fra Singapore. 

     

Snerydning 

Bestyrelsen har besluttet ikke at forny vores abonnement på snerydning, da det er relativt dyrt i forhold til, 
hvor lidt det er brugt de seneste år. Vi vil i stedet forhøre os i de andre helårshaveforeninger, om de har egne 
løsninger, vi evt. kan købe os ind på i tilfælde af meget sne.  

 

Legepladsen 

Vores legeplads er nedslidt. I stedet for bare at begynde at renovere det eksisterende, vil vi nedsætte en 
gruppe af beboere, som har lyst til at bidrage med ideer til, hvordan området kan bruges til størst mulig fælles 
gavn.  John, have 20, er tovholder, og der er allerede et par stykker, der har meldt sig, men der er plads til 
flere. John kalder ind til møde inden jul.   

 

Vejbump 

Generalforsamlingen gav på den ekstraordinære generalforsamling mandat til, at bestyrelsen kan igangsætte 
to yderligere vejbump. Planen er to yderligere bump – et på midtergange og et i begyndelsen af det vejstykke, 
der begynder med havene 45/33. Bestyrelsen vil desuden flytte de eksisterende bump for at gøre det 
nemmere for cyklister at passere.  

Mette, have 1, er i gang med bestilling.  

 

Papcontainere  

Vores papcontainere er altid overfyldte. Vi har forsøgt at skaffe ekstra tømninger, men det kan ikke lade sig 
gøre. Bestyrelsen opfordrer alle til at folde deres papkasser mv ordentligt sammen, så vi sparer på pladsen. 
Det har vist sig, at man ikke må få en papspand på egen grund, fordi vi har fælles containere.  

 

Julearrangement  

Årets julearrangement bliver ikke den 15. december, som det fejlagtigt blev udmeldt i sidste referat, men den 
8. december. Der kommer seddel rundt i postkasserne. 
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Parkering 

Vi har problemer med uvedkommende parkering på p-pladsen. Anna Louise bestiller skilt, der skal oplyse om, 
at det er en privat p-plads. Vi bestiller i samme ombæring nyt navneskilt til indkørslen.  

   

Fortov/vejstykke på Røde Mellemvej  

Der er jævnligt gæster, der får p-bøder, når de holder på grusstykket på Røde Mellemvej ud for haverne 1 – 4. 
Kommunen har udlagt stykket til fortov, men har ikke gjort mere. Vi har skrevet til Teknik og 
Miljøforvaltningen og spurgt, hvad de har tænkt sig med stykket.  

 

 


