
Andelsforeningen Elmebo 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 29. august 2017 

 

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

 

Affald: Vi har – uden varsel – fået sorteringsspande til plast/metal og papir udover dagrenovationen. Alle 

har fået breve om datoer for tømning, og datoerne er lagt i kalenderen på hjemmesiden. Vi hænger også en 

kalender op i udhængsskabene. Vi har fået lovning på, at de fælles papircontainere vil blive erstattet af 

papcontainere.   

Grøn gruppe: Grøn grupper luger på fællesarealerne den 3. september. De vil også gerne plante nye planter 

ved legepladsen. Bestyrelsen har bevilget et rammebeløb på 750 kroner. 

Vedligeholdelsesgruppen: Gruppen har planlagt arbejdsweekend i september, hvor de vil male hegn ved 

indgangen og ved fælleshuset.  

Kommunikationsgruppen: Gruppen vil bestille nyt skilt med vores havelogo på til indgangen af 

haveforeningen. Max ramme kr. 800. Øvrige skilte drøftes efter generalforsamlingen.  

Fælleshuset: Torben, have 30, og Brian har kigget på taget. Det ser sundt ud, og der er ikke umiddelbart 

behov for at gøre noget.  

Afstribning: Der er lavet nye striber på fællesveje og p-plads. Firmaet har dog misset et sæt hajtænder, som 

de vender tilbage og laver snarest. De laver desuden p-forbudt mærker på p-pladsen, hvor der ikke må 

holdes.  

Vand: Hovedvandmåleren er blevet skiftet, og det viste sig, at der er defekte dele, som skal udskiftes. 

Nærmere besked om vandlukning følger. Vandgruppen har delt aflæsningsskemaer ud til alle, som skal 

udfyldes den 1. september. Anna Louise skriver påmindelse til alle med information om, at man ikke kan få 

lavet individuelt regnskab, hvis man ikke aflæser, og dermed mister muligheden for at få del i eventuelt 

overskud fra vandregnskabet. 

Generalforsamling: Efterårets generalforsamling finder sted den 19. september kl. 19.00. Indkaldelse 

kommer direkte i postkasserne. Man må gerne komme med forslag til dagsorden allerede nu. Kan afleveres 

til et bestyrelsesmedlem, på email hf.elmebo@gmail.com eller i postkassen.  

Fællesmøde: Fællesmøde for helårsforeninger foregår tirsdag den 12. september kl. 18.00 i Baghaven i Hf 

Sundbyvester. Ronald og Jens deltager.  

Sommerfest: Festen den 26. august var en stor succes med 39 voksne og 10 børn. Gentages til næste år!  

 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 26. september i fælleshuset. Åbent for henvendelser i tidsrummet 

18.30 – 19.00.   
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