
Andelsforeningen Elmebo. 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 18. april 2017. 

 

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

 

Det er ikke alle punkter fra mødet, der er medtaget i referatet, da visse punkter behandles fortroligt. 

   

1. Konstituering  

Bestyrelsen har konstitueret sig siden den ordinære generalforsamling den 30. marts 2017. Bestyrelsen 
består af: 

Ronald Herlitschek, formand (have 51) 
Helen Bridge, næstformand (have 37) 
Jens Goth, kasserer (have 3) 
Anna Louise Stevnhøj, sekretær (have 34) 
Lars Meldgaard (have 47). 
Suppleanter: 
Karina Passer (have 38) 
Brian Hegermann Lauritsen (have 13) 

2. Aktivitetsgrupper 

Helle Ingemann deltog i dette punkt og fortalte om baggrunden for etablering af aktivitetsgrupperne. De er 
alle dannet, men der forestår en opgave i dels at administrere grupperne og i at støtte tovholderne i at 
fortsætte og udvikle arbejdet i de enkelte grupper. Helle og Helen har meldt sig til dette. De vil lave et 
oplæg omkring gruppernes opgaver og vil stille sig til rådighed for tovholderne med støtte og sparring. 

3. Fællesspisning  

Helle Ingemann og Tina Hartmann har meldt Elmebo til initiativet Danmark spiser. Det foregår onsdag den 
26. april og går i al sin enkelhed ud på, at man laver en portion aftensmad, der passer til en selv og ens 
eventuelle familie – og tager man det med til en fælles buffet i fælleshuset i stedet for at spise hjemme. 
Tilmelding er ikke nødvendig. Fællesspisningen foregår klokken 18.00.   

4. Ekstraordinær generalforsamling  

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 2. maj. Der vil være to 
punkter på dagsordenen: a. Vedtægtsændring vedr. fremleje. b. Forslag om at købe ekstern hjælp til 
administration af foreningens bogholderi og regnskab. Anna Louise laver indkaldelse til generalforsamling, 
så snart Jens har flere tilbud på pris for opgaven. 

5. Rotter   

Der er fortsat haver, der observerer rotter. Det er vigtigt, at man ikke bare kontakter kommunen (hvilket er 
lovpligtigt), hvis man har rotter, men at man også giver bestyrelsen besked, så vi har et overblik over 
problemets omfang. 



6. Bilbrand 

Bilbranden i vinteren har lavet skader på asfalten på p-pladsen. Karina kontakter bilens ejer mhb på 
forsikringsdækning for skaden. 

7. Parkering  

Der parkeres jævnligt uden for stregerne og foran skuret på fællesp-pladsen samt på gangene. Vi forventer, 
det bliver bedre, når stregerne bliver tegnet op, og der bliver malet ikke-parkerings symboler. Anna Louise 
producerer sedler, som man kan sætte bag vinduesviskerne på biler, der holder ulovligt. Kan afhentes i 
udhængskassen ved fælleshuset.   

8. Orientering fra kassereren   

Foreningen har et værdipapirs depot på ca. 116.000 kroner, der ifm bankskifte skal overflyttes fra Bank 
Nordic til Danske Bank. Vi er i den forbindelse blevet opmærksomme på, at bestyrelsen ikke har mandat til 
at handle med værdipapirer, hvilket vil kræve en vedtægtsændring. 

9. Vandmåler-aflæsning 

Alle vandmålere skal aflæses den 29. april. Vandgruppen deler seddel rundt til samtlige haver.  

10. Legeplads  

Foreningen har ansvaret for sikkerheden på legepladsen. Derfor vil bestyrelsen have den tjekket af en 
legepladsinspektør, som kan vurdere, om redskaberne stadig er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Anna Louise 
bestiller.  

11. Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 30. maj     

 

Dette referat er underskrevet og godkendt af bestyrelsen: 
 
 


