
 
Referat bestyrelsesmøde 7. februar 2022   

    
   
   
   

Deltagere: Rikke, Victor, Signe, Steffen, Per og Anna Louise (ref.).  Afbud: John 
   
  
Asfalt: Reparationen af vores asfalt er ikke helt færdig; bestyrelsen har påpeget over for firmaet, at der er 
for mange ujævne kanter og for meget porøs asfalt. Firmaet har lovet at vende tilbage inden for en 
overskuelig tidsperiode og lave den sidste finish.  
Næste skridt kan eventuelt være at lægge et nyt slidlag over hele foreningen, så vi får fine ensartede veje. 
Dette er dog noget af en udskrivning – det vil koste op mod 300.000, så det skal naturligvis besluttes af en 
generalforsamling. Bestyrelsen vil på den næstfølgende generalforsamling give et overblik over vores 
samlede økonomi.  
  
Vandregnskab: Vores interne vandregnskab for 2021 er færdigt, og alle vil få deres opgørelser i løbet af en 
måneds tid. Vi har en lidt for stor afvigelse mellem vores hovedmåler og vores bimålere, og meget tyder på, 
at det er hovedmåleren, den er gal med, da bimålerne passer overens med forbruget på de individuelle 
målere. Rikke og vandrevisor Steffen Johnsen, have 28, skriver brev til Hofor, hvor vi beder om at få tjekket 
hovedmåleren.  

 
Økonomi: Rikke og Victor tager til det årlige regnskabs/budgetmøde med vores administrationsfirma den 
22. februar, hvor vi får et overblik over vores samlede økonomi og over vores likvide midler, så vi kan 
vurdere, hvorvidt vi har råd til både legeplads og slidlag, og om hvorvidt der i givet fald vil være en buffer 
efterfølgende.   
   
  
Fastelavn: Signe, have 30, arrangerer fastelavn i foreningen den 27. februar klokken 14, hvor alle er 
velkomne til at komme og slå katten af tønden.  
  

 
Generalforsamling 2022: Årets generalforsamling foregår tirsdag den 29. marts 2022.  
Man er velkommen til allerede nu at stille forslag.   
Bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsændring, så vi fremover kan indkalde digitalt til vores 
generalforsamlinger, dog vil de, der er fritaget for digital kommunikation i foreningen naturligvis fortsat få 
indkaldelsen på papir.   
Bestyrelsen vil også foreslå, at vi får indført i husordenen, at man som beboer skal lade sin bilnummerplade 
registrere hos bestyrelsen, så vi har en mulighed for at identificere hvis biler, der holder på p-pladsen, og så 
vi kan få fat i ejeren, hvis det er nødvendigt.   
I får naturligvis en rigtig indkaldelse, hvorefter der fortsat vil være mulighed for at stille forslag.   
    

 
HUSK: Arbejdsdage i Elmebo 2. og 3. april 2022   

 

Næste bestyrelsesmøde 28. februar kl. 18.30. Beboerhenvendelser venligst 18.30-19.00 


