
 

 

Referat bestyrelsesmøde HF. Elmebo 29. september 2020 

 

Til stede: Ronald Herlitschek, Anna Louise Stevnhøj (ref.), Rikke Reimann, John Roued-Cunliffe og Steffen 

Trannerup. 

Afbud: Stinne Fraas 

 

Åbne punkter (Emner med personfølsomme oplysninger med ikke i det offentlige referat): 

1.  

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling den 22. september 2020: 

Ronald Herlitschek, formand (have 51) 

Stinne Fraas, sekretær (have 10) 

Rikke Reimann, kasserer (have 46). 

Anna Louise Stevnhøj (have 34) 

John Roued-Cunliffe (have 20) 

Suppleant: 

Steffen Trannerup (have 35) 

 

2. Opfølgning på generalforsamling 22.9.: 
 

• Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. De to foreslåede vedtægtsændringer, som 
fik klart flertal på den ordinære, kunne ikke vedtages, fordi for få andelshavere var mødt op. Den 
ekstraordinære generalforsamling forventes max at vare en halv time alt inklusive, så vi lægger den 
før næste bestyrelsesmøde den 27. oktober. Generalforsamlingen kommer hermed til at foregå fra 
18.30 til 19.00. Derefter henvendelser fra andelshavere og derefter ordinært bestyrelsesmøde. 
Anna Louise laver indkaldelse. 



• Der blev på generalforsamlingen vedtaget et forslag om, at bestyrelsen skal indhente tilbud på tv-
inspektion af stikledningerne fra de fælles kloakbrønde til de enkelte huse for at finde fejl. Ronald 
indhenter tilbud.  

• Der blev på generalforsamlingen nævnt, at hegnet mellem have 12 og 13 ind til nabohaven er ved 
at falde sammen. Bestyrelsen har inspiceret, og da det ser ud til, at hegnet går helt fra have 12, skal 
drøfte en løsning med andelshaverne i have 12, før vi går i dialog med naboen. John kontakter i 
Brian og Maria, som pt. er udstationeret i udlandet.  

 

3. Diverse vedligehold.  

Vi skal have skiftet hegnet mellem p-plads og have 44. Steffen bestiller træ, men har travlt de kommende 
måneder og kan ikke selv lægge arbejdskraft i projektet. Vi har også fået reservedele til bumpene på første 
havegang, som skal udvides. Når materialerne kommer, indkalder John og Ronald til en arbejdsdag, hvor vi 
prøver at nå så meget som muligt.  

4. Forenkling af det administrative arbejde i foreningen. 

Der er for meget papirarbejde omkring bestyrelsesarbejdet, og vi har for mange platforme, der skal 
vedligeholdes: hjemmeside i WordPress, nyhedsbrev i mailchimp, papirer i Dropbox og i mapper, 
bestyrelsesmail på Gmail etc. Sekretærposten er simpelthen for krævende. Anna Louise foreslog et møde 
med Øens Administrationsfirma med henblik på at samle meget mere på deres foreningsplatform og lægge 
flere opgaver over til administrationsfirmaet. Bestyrelsen var enig, og Rikke vil gerne deltage i mødet.  

5. Fællesmøde i helårsforeningerne 

Der er indkaldt til fællesmøde i helårshaveforeningerne 7.10. Ronald, Rikke og måske Steffen deltager.  

6. Forsøgsordning med halvt weekendlån af fælleshuset.  

Bestyrelsen vedtog i foråret 2019 en forsøgsordning med halvt weekendlån: 

”Halvt weekendlån: Ønsker man at låne huset en halv weekend, det vil sige fra fredag kl. 11 til lørdag kl. 12 
eller fra lørdag klokken 13 til søndag klokken 22, kan dette lade sig gøre, hvis der er to uger eller mindre til 
det ønskede lånetidspunkt, og huset på dette tidspunkt ikke er booket til weekendlån. Gebyr for et halvt 
weekendlån: kr. 300,- ” 

Da udlån af fælleshuset nærmest har været sat i stå pba covid-19, har bestyrelsen forlænget 
forsøgsperioden frem til juni 2021.  

7. Systematik i bestyrelsesarbejdet. 

Rikke foreslog, at vi arbejder med mere systematik i bestyrelsesarbejdet. Det var resten af bestyrelsen enig 
i, og vi starter med en kortlægning af de forskellige arbejdsopgaver, som ligger i bestyrelsen. Dertil en 
standardiseret dagsorden, der gør, at vi i højere grad kan følge op på hængepartier fra de foregående 
møder.  


