
 

Referat bestyrelsesmøde 28. februar & 7. marts 

2022   

    

   

   

   

Deltagere: Rikke, Victor, Signe, John, Per, Steffen og Anna Louise (ref.).    

   

  

Åbent referat: 

  

Fastelavn: Der blev den 27. februar afholdt en succesfuld fastelavnsfest, hvor katten blev slået af tønden. 

13 børn og 16 voksne deltog.  

 

Revisionsfirma: Vores sædvanlige revisionsfirma har varslet en betydelig prisstigning. Rikke indhenter et 

alternativt tilbud hos et andet revisionsfirma, som også samarbejder med vores administrationsfirma.  

 

Kasserer: Vi betaler 1000 kroner i årligt gebyr for et dankort, vi kun bruger til at betale et 

mobilabonnement med (til den telefon, vi aflæser vand med). Rikke ser på et andet mobilabonnement, så 

vi kan lukke kortet.  

 

Legeplads: Vi har undersøgt, hvad det koster at få etableret ny legeplads hos et af de professionelle 

legepladsfirmaer. Det bliver voldsomt dyrt, og vores drømme legeplads ville kunne løbe op i noget, der 

ligner kr. 300.000. Bestyrelsen har aftalt at tænke forfra og overveje helt andre løsninger. Der er hensat kr. 

50.000 fra 2021 til legeplads, og bestyrelsen vil bede den kommende generalforsamling acceptere en 

yderligere hensættelse på kr. 20.000 i 2022. 

 

Økonomi: Rikke og Victor har været til det årlige regnskabs/budgetmøde med vores administrationsfirma. 

De har fået overblik over vores samlede økonomi og over vores likvide midler. Vores økonomi er 

grundlæggende sund, og vi har haft overskud på vedligeholdelsen gennem en længere årrække.  



Vi har ca. en halv million stående i likvide midler i hhv. Danske Bank og Arbejdernes Landsbank plus 111.000 

investeret i obligationer, og vi betaler mange penge i negative renter af vores indeståender. Vi har heraf 

tidligere hensat kr. 43.000 til vandmålere og 50.000 til legeplads.  

Vi står overfor, at vi på et tidspunkt skal lave den store investering, det er at få lagt det øverste slidlag 

ovenpå vores asfalt. Vi har tilbud liggende på kroner 365.000 inkl. moms og skal naturligvis indhente flere 

tilbud. Vi ved dog ikke, hvordan verdenssituationen påvirker prisen. 

Da det er en så stor investering, at det kan forsinke andre tiltag, herunder opmåling af foreningen, samt 

bruge en stor del af vores økonomiske buffer, tager vi punktet med på GF for at vejre stemningen blandt 

beboerne.   

  

Vandregnskab: Vores interne vandregnskab for 2021 er færdigt, og alle har fået deres opgørelser. 

Vi har for stor en afvigelse mellem vores hovedmåler og vores bimålere; der var i 2021 et svind på 150 

kubikmeter, og en kontrolmåling i den forløbne måned viser, at svindet fortsætter i samme 

størrelsesorden. Hofor vil have 4500 for at kontrollere deres måler. Der står desuden vand i 

målerbrøndene, hvilket kunne indicere, at der er et læk et sted mellem hovedmåler og bimålere. Anna 

Louise kontakter i første omgang et VVS-firma.  

 

Parkeringsproblemer: Vores p-plads er ofte presset af for mange biler, og der bliver jævnligt snakket om, at 

der muligvis er udenforstående, der bruger pladsen. Vi har desuden oplevet et par situationer, hvor det var 

uhensigtsmæssigt, at vi ikke vidste, hvem der ejede de parkerede biler i forbindelse med hhv. en bilbrand 

og asfaltarbejde. Bestyrelsen stiller derfor forslag på generalforsamlingen om, at alle beboere skal 

indberette deres registreringsnummer samt et mobilnummer til bestyrelsen. 

 

Arbejdsdage 2. og 3. april: Vi laver ”hvervekampagne” på Facebook fra nu og frem til arbejdsdagene, og vi 

beder om forhåndstilkendegivelser. Første prioritet er hegn, derefter toiletter i fælleshus samt generel 

lugning, maling etc. Der er materialer hjemme til hegn, og bump er bestilt. Vi laver detailplanlægning på 

bestyrelsesmødet i marts.  

 

Generalforsamling 2022: Årets generalforsamling foregår tirsdag den 29. marts 2022.  

Man er velkommen til at stille forslag.   

Indkaldelse er på vej.    

    

 



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

 

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


