
Andelsforeningen Elmebo 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 8. august 2017 

 

 

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

Afbud: Karina. 

 

Referat:  

Rotter: Der er set adskillige rotter i Elmebo, og der har været rottebekæmper fra kommunen på besøg. En 

enkelt have har fået sat giftkasser op. Alle haver bør tjekke, om der er huller ved kloakbrønde etc. 

 

Affald: De seneste meldinger fra Affald København er, at vi kommer ind under villaordningen, så alle haver 

får sorteringsspande til plast/metal og papir udover dagrenovationen. De fæles papircontainere vil i givet 

fald blive erstattet af papcontainere. Vi afventer nærmere besked.  

 

Grøn vedligeholdelse: Der har været klager over mangel på lugning etc. af fælles arealer. Der tages snarest 

initiativ til handling i den grønne gruppe.  

 

Legeplads: Vi har fået efterset legepladsen, som generelt vurderes som ret nedslidt. Bestyrelsen er enige 

om, at der pt. ikke skal ofres store summer på vedligehold af det nuværende udstyr. Det mest presserende 

ifølge eftersynet er, at der er en risiko for fastklemning af fingre i toppen af legestativet, fordi der mangler 

plastafdækning. Brian, have 13, har påtaget sig at udbedre dette.  

 

Fælleshuset: Torben, have 30, og Brian har kigget på taget, hvor Torben mener, der er risiko for indsivning 

af vand. Jens gjorde opmærksom på en anden vej ind, så taget kan undersøges yderligere, uden at man 

behøver lave hul indefra. Torben og Brian kigger på taget igen, før der træffes beslutninger.  

 

Vedligeholdelse generelt: Der er ca. kr. 88.000 tilbage på årets vedligeholdelseskonto. Bestyrelsen 

besluttede, at vi i stedet for løbende at bevilge penge til det ene eller andet, vil bruge et bestyrelsesmøde 

på at skaffe os et generelt overblik over behov for vedligeholdelse i hele foreningen, herunder kloakker mv. 

og lave en mere langsigtet vedligeholdelsesplan, og ditto budget.  

 



Afstribning: Brian har sørget for optegning af hele foreningen til brug for tilbud på ny afstribning og p-

forbudt markeringer mv. på asfalten. Bestyrelsen var enige om at vælge tilbud fra Eurostar Vejmarkering i 

Køge og bede dem iværksætte arbejdet hurtigst muligt. Der vil blive spærret for parkering i minimum et 

døgn, når arbejdet skal udføres. Dette vil blive varslet inden. Hele projektet kommer til at koste max kr. 

20.000,-  

 

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

forberedes på næste bestyrelsesmøde, og der vil herefter være mulighed for at komme med forslag, men 

man må gerne komme med forslag til dagsorden allerede nu. Kan afleveres til et bestyrelsesmedlem, på 

email hf.elmebo@gmail.com eller i postkassen.  

 

Aftale med Øens Ejendomsadministration: Vores nye administrator var lige hurtig nok med at sende breve 

ud, som desuden kunne misforstås, som om man skulle sende haveleje et nyt sted hen. Det skulle man ikke 

– man skulle blot rette afsender til det nummer, man fik i brevet. Har man betalt haveleje som vanligt, er 

der ingen skade sket. Er man i tvivl, så tag fat i et bestyrelsesmedlem.  

 

Vand: bestyrelsen har opsagt vores aftal med ISTA pga. stærkt utilfredsstillende service. Vi har fået 

bekræftelse på opsigelsen fra ISTA, som øjensynligt også accepterer at give afkald på opsigelsesperiode.  

Der er en række stillestående vandmålere i foreningen, og de bliver udskiftet med Kamstrup målere. Der 

skal aflæses igen 1. september. Der kommer direkte besked. Der bliver desuden lukket for vandet i hele 

foreningen et kort tidsrum den 16. august mellem klokken 9 og klokken 11, da hovedvandmåleren skal 

udskiftes.  

 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 29. august i fælleshuset. Åbent for henvendelser i tidsrummet 18.30 – 

19.00.   
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