
Referat bestyrelsesmøde HF. Elmebo 25.10.2021 

 

 

 

Deltagere: Rikke Reimann, John Roued-Cunliffe, Steffen Trannerup, Signe Thorning Jensen, Per Rasmussen, 

Victor Rosenberg Larsen og Anna Louise Stevnhøj (ref.)   

 

Asfalt: Der har været afholdt ekstraordinær GF, hvor det blev vedtaget at starte asfaltarbejde op. Anna 

Louise tager fat i firmaet med det bedste tilbud og aftaler køreplan og får lavet aftale. Bestyrelsen er enige 

om, at det er så stort et projekt, at aftalen skal gennem vores administrationsfirma, så vi ikke brænder 

fingrene, fordi der er ”noget med småt”, vi ikke er opmærksomme på.  

 

Fortov/Røde Mellemvej: Der blev på generalforsamlingen foreslået, at vi ville tage fat i kommunen og bede 

om et fortov på ”vores ” stykke af Røde Mellemvej, nu hvor det hele alligevel er gravet op. Anna Louise gør 

dette.  

 

Julearrangement: Årets julearrangement bliver søndag den 5. december om eftermiddagen. Signe Thorning 

Jensen, have 30, er tovholder. Har nogen lyst til at hjælpe med at jule, så kontakt straks Signe eller 

bestyrelsen. 

 

Arbejdsdage: Efterårets arbejdsweekend blev aflyst på grund af dårligt vejr og mandefald. Der bliver i 

stedet arbejdsweekend 2. og 3. april 2022, hvor der bliver rigeligt arbejde til alle hænder – og masser af 

hygge, kaffe, pizza, øl og sodavand. Vi opfordrer alle til at sætte kryds i kalenderen. Det vigtige er ikke, hvor 

meget man er i stand til at bidrage - det vigtige er at møde op.  

 

Aktivitetsgrupper og opgaver i foreningen: Bestyrelsen har haft en længere drøftelse om, hvordan vi skal 

fordele arbejdet i foreningen. Aktivitetsgrupperne er smuldret, blandt andet på grund af corona, og 

erfaringerne er desuden, at nogle opgaver er for store/komplicerede/dyre til, at de skal ligge i en 

arbejdsgruppe, da det oftest er bestyrelsen, der har overblikket.  

Derfor vil vi forsøge os med i en periode kun at have én arbejdsgruppe, nemlig en børneaktivitetsgruppe, 

som Signe Thorning Jensen er tovholder for. 

Bestyrelsen vil i stedet for være initiativtager til to årlige arbejdsdage/weekender med grønt arbejde og 

vedligeholdelsesarbejde.  

I 2022 bliver den 2. og 3. april samt den sidste weekend i august.  

På denne måde vil det være muligt for alle andele at bidrage med arbejdskraft mindst en gang om året.  



Bestyrelsen vil også i et omfang tage initiativ til voksenaktiviteter, men vi opfordrer samtidig alle, der har 

gode ideer til at sætte dem i gang. Har du lyst til at arrangere, fællesspisning, skakturnering, vinsmagning, 

loppemarked – hvad som helst – så sig til! 

 

Legeplads: Bestyrelsen vil på sit næste møde samle op på forarbejdet til ny legeplads, som gik i stå under 

corona. Har nogen ideer, input, overvejelser omkring legepladsen, så send en mail til 

hf.elmebo@gmail.com  
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