
Referat bestyrelsesmøde i Hf. Elmebo 29.1.2019 

 

 

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

Bridge og John Roued-Cunliffe. 

 

Generalforsamling 2019: Årets generalforsamling finder sted den 19. marts. Bestyrelsen har 

gennemarbejdet vedtægter og havehusorden, så der foreligger en række forslag til tekniske ændringer. 

Det handler primært om vedtægter, der er blevet forældede på grund af lokalplan, individuel 

vandafregning og aftale med administrationsfirma. Forslaget bliver sendt samlet til afstemning på 

generalforsamlingen. 

Øvrige generalforsamlingspunkter, bestyrelsen er ved at forberede, er: 

• Evaluering af vejbump 

• Evaluering af ny ordning for fælleshus  

• Afstemning for eller imod forsøgsordning med tilladelse til kortidsudlejning, herunder airbnb.  

Der vil komme ledige bestyrelsesposter efter generalforsamlingen, og bestyrelsen opfordrer til, at man 

overvejer, om man har lyst til at gøre en indsats.  

Økonomi: Anna Louise tager til årsafslutnings- og budgetmøde med vores administrationsfirma den 

14. februar. Vores økonomi for 2018 ser fornuftig ud, og vi vil kunne overføre ca. 60.000 til 2019 

budgettet, idet vores udgifter til vedligeholdelse og administration er blevet mindre end forventet. Der er 

til gengæld sket en betydelig stigning i vores grundskyld, som må forventes at resultere i en mærkbar 

stigning i havelejen, i snit kroner 2000 på årsbasis per husstand. Dette vil blive behandlet på 

førstkommende bestyrelsesmøde efter årsafslutnings- og budgetmødet.  

Fællesmøde: Ronald har været til fællesmøde med de øvrige helårshaveforeninger i området. En 

række af de andre foreninger er på vej til individuel vandafregning, hvilket vi allerede har gennemført. 

Der forsøges at få tildelt specifikke sagsbehandlere i Teknik- og Miljø forvaltningen, så vi kan være 

sikre på, at byggeager bliver behandlet af medarbejdere, der har forstand på vores lokalplaner og de 

særlige forhold, der er i helårshaveforeninger. Det blev desuden nævnt, at nogle haveforeninger kræver 

brandteknisk gennemgang af huse før salg for at sikre, at pligtig brandsikring er intakt. Ronald 

undersøger nærmere. 

Snerydning: Vi har i den forløbne periode haft brug for vores snerydningsfirma, og det er forløbet 

tilfredsstillende. Bestyrelsen henstiller til, at alle husker, at de har ansvar for eget vejstykke ud til midten 

af vejen, og at der skal gruses. Er der nogen, der falder og brækker benet, fordi vejen er galt, risikerer 

man erstatningsansvar.  

 

Næste bestyrelsesmøde 26. februar klokken 18.30. Beboere er velkomne mellem 18.30 og 19.00. 


