
Referat bestyrelsesmøde i Hf. Elmebo 29. oktober 2018 

 

 

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

Roued-Cunliffe. 

Afbud: Lars Meldgaard. 

 

Nyt bestyrelsesmedlem: Tina Hartvig Petersen har trukket sig fra bestyrelsen på grund af jobskifte og 

deraf følgende tidsmangel. Suppleant John Roued-Cunliffe indtræder i bestyrelsen i stedet.   

Fælleshus: Gulvet foran vasken i køkkenet har vist sig at være pilråddent pga en vandskade. Gulvet er 

nu blevet repareret og de køkkenelementer, der ligeledes er beskadigede, bliver udskiftet. Gulvet bør 

egentlig skiftes helt, og det ville også pynte at skifte de øvrige elementer på den side af køkkenet, der 

vender ud mod p-pladsen. Vedligeholdelseskontoen er dog presset af store udgifter til VVS-arbejde, og 

køkkenet er fortsat funktionelt, hvorfor bestyrelsen udskyder beslutningen til budget 2019. 

IKEA har hjemkaldt den lampetype, der hænger i forstuen i fælleshuset, idet der er risiko for, at de kan 

falde ned. Mette, have 1, og Anna Louise afmonterer og bytter.  

Vandregnskab: Vandgruppen har nu på baggrund af hver enkelt husstands forbrug udregnet de 

acontobeløb, som skal betales i næste regnskabsår. Vand-regnskabsåret slutter med november, og det 

vil sige, at havelejen kommer til at se anderledes ud fra og med 1. december på grund af det ændrede 

acontobeløb. Vil man gerne kende sit eget acontobeløb inden da, så kontakt Anna Louise ved at banke 

på i nummer 34 eller ved at sende en mail på hf.elmebo@gmail,com . 

Alle får en slutopgørelse for regnskabet 2017/18 i begyndelsen af det nye år.   

Aktivitetsgrupper: Bestyrelsen opfordrede i seneste nyhedsbrev nye beboere til at melde sig til 

aktivitetsgrupperne. Det har foreløbig resulteret i, at børnegruppen er så heldige at kunne modtage 

Steffen/Trine i nummer 35, og at hus- og vedligeholdelsesgruppen får selskab af Christina/Blassius i 

nummer 12.  Der er stadig mulighed for, at man kan bytte rundt, hvis man gerne vil skifte gruppe.  

Vejbump: De resterende dele af vores vejbump er ankommet og bliver monteret snarest.  

Julearrangement: Bestyrelsen har bedt hhv. voksengruppen og børnegruppen om at tage initiativ til et 

julearrangement.   

Brændeovne: Fyringssæsonen er begyndt, og det er for naboernes og for miljøets skyld vigtigt, at man 

fyrer korrekt. Tjek med jævne mellemrum, at jeres skorsten ikke oser. Det opfordres desuden til, at man 

tager en direkte snak, hvis man er generet af naboens brændeovn – husk den gode tone. Har man lyst 

til at få et mini-kursus i korrekt fyring, så skriv en mail på hf.elmebo@gmail,com.   

Næste bestyrelsesmøde. Bemærk: Næste bestyrelsesmøde er rykket fra den sidste tirsdag i 

november til mandag. Der er altså bestyrelsesmøde den 26. november, og det starter klokken 18.30. 

Beboere er velkomne mellem 18.30 og 19.00. 
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