
 

 

 

Andelsforeningen Elmebo 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2017 

  

 

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

 

Referat 

Dele af bestyrelsesmødet refereres ikke, da de kan indeholde personfølsomme oplysninger  

 

Fælleshuset 

Der er købt nye stole til fælleshuset som erstatning for de gul/hvide skalstole, som længe har trængt til 

udskiftning. Der er dertil købt en stolevogn, så der er nemmere at køre stolene ud og ind af 

opbevaringsrummet.  

 

Vand 

Den nye hovedmåler er endnu ikke sat op på grund af en VVS’er, der har været svær at fastholde. 

Vandgruppen ser gerne, at vi får flere lukkemålere, så der er én for hver streng, så der ikke skal lukkes for 

hele foreningen, når der er behov for lukning på første streng. Flere lukkemålere ville også gøre det 

nemmere at afsløre lækager. Komplikationen er imidlertid, at vi ikke ved helt, hvor vores vandledninger går. 

Vandgruppen indhenter et foreløbigt tilbud på, hvad det vil koste at få set på tingene.  

 

Sne 

Der er lavet aftale med det sædvanlige firma om snerydning. Det er dog vigtigt at huske, at alle haver har 

ansvaret for vejstykket ved deres egen grund og helt ud til midten af vejen. Der må IKKE saltes – men der 

skal til gengæld gruses. Der bliver indkøbt nye frostfrie grusbeholdere, som kommer til at stå ved 

indgangen, ved fælleshuset og mellem have 13 og 14. 

 

 



Affald 

Affald København har ændret på en række datoer for afhentningen siden den første kalender. Der er 

ophængt nye afhentningskalendere i udhængsskabene.  

 

Børnearrangement 

Børnegruppen afholder Halloween arrangement søndag den 5. og kan få dækket udgifter til kakao, græskar 

mv. af bestyrelsens aktivitetskasse. 

 

Økonomi 

Bestyrelsen brugte hovedparten af mødet på en mere overordnet økonomisnak, hvor vi gennemgik 

foreningens økonomi samt vedligeholdelsesstanden af de store poster som kloakker, asfalt, fælleshus mm. 

Der er enighed om, at det fortsatte arbejde med at få vandmålere mv. til at fungere over hele foreningen 

skal prioriteres. Bestyrelsen overvejer at igangsætte kameraundersøgelser af alle kloakker i foreningen. 

Endelige beslutninger om budget 2018 og årene frem tages dog først efter økonomimøde med vores 

administrationsfirma. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 28. november 

 

 

 


