
Referat bestyrelsesmøde i Hf. Elmebo 28. august 2018 

 

 

Deltagere: Ronald Herlitschek, Anna Louise Stevnhøj (ref.), Lars Meldgaard, Karina Passer og John 

Roued-Cunliffe. 

Afbud fra Helen Bridge og Tina Hartvig Petersen    

 

Airbnb: Der har været reaktioner fra flere beboere, der mener, at spørgsmålet om, hvorvidt 

korttidsudlejning via Airbnb og lignende skal være tilladt, skal drøftes og besluttes på en 

generalforsamling. Bestyrelsen forpligter sig derfor til at stille to modsatrettede forslag til næste 

generalforsamling, så alle får mulighed for at diskutere emnet og være med til at beslutte. 

Hegn: Som nogen måske har bemærket, er der taget et par brædder af hegnet mod naboen ved 

indkørslen ved Røde Mellemvej. Baggrunden er, at naboen har haft to indbrud og gerne vil gøre haven 

mere åben og synlig. Vi har indvilliget i, at hegnet skal være lavere. 

GDPR: Vi er i hus med at indhente databehandleraftaler mv. i forhold til den ny persondataforordning.  

Vejbump: Vores vejbump er ankommet og bliver monteret søndag den 2. september.  

Sommerfest: Voksengruppen har aflyst årets sommerfest. Bestyrelsen synes, det er ærgerligt og 

foreslår, at vi får et efterårsarrangement i stedet – eksempelvis i forbindelse med Halloween eller 

høstfest. 

Papcontainere: Vores papcontainere bliver lynhurtigt fyldt op. Vi har en formodning om, at containerne 

også bruges af andre end Elmeboere. John spørger Mette-Sofie, som tidligere har været i dialog med 

Affald København, om en af containerne kan blive flyttet op til fælleshuset.  

Grøn gruppe: Gruppen har planer om at lægge fliserne om ved legepladsen, da ukrudtet her er umuligt 

at komme til livs.  

Vedligeholdelsesgruppen: John kalder gruppen sammen, så der kan blive set på de mest 

presserende opgaver. 

Kommunikationsgruppen: Anna Louise foreslår, at gruppen nedlægges, da der ikke er nogle oplagte 

opgaver, efter at der er etableret hjemmeside mv.  

Fælleshus: Der er seriøse problemer med køkkengulvet, som buler nedad foran vasken. Vi har 

mistanke om råd. Ronald finder en tømrer, der kan se på det.  

 

 


