
Andelsforeningen Elmebo 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 30. maj 2017 

 

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

Vand: Samarbejdet med ISTA fungerer ikke, og vandgruppen har smidt håndklædet i ringen. Der er fortsat 

målere, der ikke virker, det er svært at få målertal ud af ISTA, og de har ikke styr på deres fakturaer og 

deres kundekartotek. Vandgruppen vil opsige samarbejdet og i stedet forsøgsvist købe et antal målere fra 

et andet firma, Kamstrup, så vi kan se, om de fungerer bedre. Vi opgiver dermed den elektroniske 

vandmåling for en tid. Vandgruppen er klar over, at dette rejser en række spørgsmål og indkalder derfor til 

informationsmøde den 13. juni kl. 19.00 i fælleshuset, hvor man kan få mere information om det 

fremtidige forløb og om økonomien i det.  

 

Affald: Affald København har undladt at tømme den ene papircontainer, da nogen har fyldt den op med 

pap og plastic. Dette er sket før, så vi har bedt om nye containere, som kan aflåses, så man kun kan lægge 

papir i. Har man meget pap, kan man få det afhentet sammen med storskrald – bundt det, og stil det ud til 

vejen. Næste storskrald er 13. juni. Vi forsøger desuden at komme i kontakt med Affald København vedr. 

sorteringsspande, hvilket er lidt af en udfordring, men vi arbejder på sagen. 

 

Parkering: Der er stadig biler, der parkerer ulovligt på gangene – og Ronald har oplevet at få ekstraregning 

fra olieleverandør, der ikke kunne komme ind pga bil, der spærrede for lastbilen. SÅ LAD VÆRE MED AT 

PARKERE ULOVLIGT, og sig det også til jeres gæster. Der er sedler i udhængsskabet ved fælleshuset, man 

kan sætte under viskeren på biler, der holder ulovligt. Hus- og vedligeholdelsesgruppen sætter gang i 

opmaling af striber og parkering-forbudt- tegn på p-pladsen. 

 

Legepladsen: Der er bestilt legepladsinspektion, så vores legeplads lever op til sikkerhedsreglerne.  

 

Administrator:  Jens Goth, vores kasserer, har indhentet en række tilbud fra administrationsfirmaer. Han 

har mandat fra bestyrelsen til at afholde afklarende møde og indgå aftale med det firma, der bedst matcher 

vores behov inden for den beløbsramme, som generalforsamlingen har vedtaget.  

 

Ukrudt: Den grønne gruppe går snart i gang med at forskønne de fælles arealer. Alle medlemmer opfordres 

desuden til at få nedbragt ukrudtet mellem hæk og vej, så her ser præsentabelt ud. Når alle fugleunger er 

fløjet fra rederne omkring Sankthans, skal hække og træer, der vender mod fællesveje, klippes, så de ikke 

spærrer for udsynet og gør trafikken usikker.  

 

Fest & hygge: Voksenaktivitetsgruppen har indkaldt til sensommerfest den 26. august. Nærmere 

information følger.  



Der indkaldes også til fællesspisninger i form af sammenskudsgilde den sidste onsdag i hver måned i 

september, oktober og november. 

Og så der allerede lagt dato for julehygge, som finder sted den 3. december.  

 

Akuttelefon: Foreningen har en akuttelefon, hvor man hurtigt kan træffe et medlem af bestyrelsen. 

Telefonen bruges kun i nødsituationer som fx læk på vandrør etc. Nummeret er 9385 3588. 

 

 

 


