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Mødedeltagere: Ronald, Jens, Sonja, Helen, Mette J, Mette L. (ref.) 

Afbud: Karina 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2016 kl. 18.30 
 
Dagsorden: 
 

Punkt Tidsrum Beskrivelse 

 18.00-18.30 Udlejning af fælleshus ved Mette J. 

Klargøring til bestyrelsesmøde ved resterende bestyrelse 

 18.30-19.00 Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer  

Husk at klager skal være skriftlige, for at bestyrelsen kan behandle 

dem. 

 

 19.00 Bestyrelsesmøde bag lukkede døre 

A  Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferater siden 

sidst 

B  Nye sager/henvendelser siden sidst, herunder henvendelser 

under pkt. B samt opfølgning på opgaver og aktiviteter 

 

Status på reparation af fælleshuset 

Varmepumpe i fælleshuset 

Reparation af vandrør, toilet i fælleshuset 

Afdækningsplast 

Oprydning i skur 

Grusning og grusbeholdere 

Bestyrelsernes bestyrelse, facebookgruppe 

Påkørsel af lygtepælen 

 

 

C  Økonomi 

Bankkonti 

Mobilepay 

 

D  Vandforbrug og evt. indslag fra Vandudvalg 

 

Flowmåler 

Tilbagebetaling af spildevandspenge 

 

E  Nyt fra arbejdsgrupper 
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Status aktivitetsgrupperne 

Vedligeholdelsesgruppen 

Børnegruppen - Fastelavn 

 

F  Evt. Indhold til Infobrev 

G  

 

Evt. 

Forberedelse til Generalforsamlingen 

 

 
 

Udlejning og klargøring til bestyrelsesmødet 
Ingen udlejning, da huset ikke udlejes, så længe taget afventer reparation.  
 

Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer 
Ingen henvendelser. 

 
Ad A. Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferat og beslutningsreferat til  
medlemmer 

 
På mødet blev referatet fra bestyrelsesmødet i december samt fra ekstramødet i januar 

godkendt, samt beslutningsreferatet fra november. Sonja kopierer, Karina omdeler de fysiske 
kopier, mens Mette L. sender digital version til tilmeldte haver via hjemmesidens modul til at 
udsende nyhedsbreve. 

 
Til næste møde skriver Mette L. referat fra dagens møde, samt beslutningsreferatet for 

decembermåned. 
 
Ad B. Nye sager/henvendelser siden sidst herunder henvendelser under pkt. 2, samt 

opfølgning på opgaver og aktiviteter 

 

Status på reparation af tag på fælleshuset 

Bestyrelsen havde på Facebook efterlyst medlemmer, der ville hjælpe med at rydde køkken 

samt bestyrelsens lokale for inventar, så håndværkerne kunne komme til. Der mødte kun 5 

personer på op i alt. Fremtidigt skal bestyrelsen huske at også at lave opslag i info-kasserne 

samt evt. omdele brev til medlemmer uden computer, hvorved antallet af fremmødte måske vil 

stige. 

 

Det udvendige tag er nu repareret, men tagdækkeren har taget et forbehold for evt. utætheder 

ved samlingen op mod den anden tagbygning. Denne del af taget er ikke repareret/udskiftet, 

hvorfor der ikke kan garanteres for utætheder. Der skal holdes øje med den gamle del af taget, 

da det har siddet i mange år. 

 

Det indvendige arbejde forventes at blive afsluttet i indeværende uge. Her efter skal der 
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tilkaldes en elektriker, så der kan blive installeret armaturer igen. Vedligeholdelsesgruppen er 

ansvarlige for at indkøbe nye lamper. Når de har et bud på lamper, tilkaldes en elektriker, der 

sørger for at færdiggøre lampe-udtag i lofterne i alle rum (og evt. installere de nye lamper) samt 

evt. en lysdæmper i de to festlokaler. 

 

 

Varmepumpe i fælleshuset 

Varmepumpen har en mislyd, og afgiver en meget brummende lyd. Specielt have 44 føler sig 

generet af den, da lydniveauet er højere end sædvanligt. Der skal derfor tilkaldes en 

servicemand til varmepumpen. Mette L. bestiller en servicemand til varmepumpen, når der er 

ryddet op i fælleshuset. I mellemtiden slukkes varmepumpen og der tændes i stedet for 

radiatorerne.  

 

Reparation af vandrør i toilet 

Røret er nu repareret af Larsen VVS. Firmaet virkede effektive og omhyggelige. Foreningen 

(Jens) har endnu ikke modtaget regning for arbejdet. 

 

Afdækningsplast 

Udgik, ikke længere aktuelt da arbejdet i fælleshuset er igangsat. 

 

Oprydning i skur 

Der trænger til at blive ryddet op i skuret, hvilket med fordel kunne ske, før der afhentes 

storskrald 14. marts. Hvis der er tid til det, kigges der på det den weekend, hvor der stilles på 

plads i fælleshuset. Hvis det ikke kan nås, aftales en dag på næste bestyrelsesmøde, hvor 

bestyrelsen kan samles og rydde op.  

 

Grus 

Mange haver glemmer at gruse, når det er glat og iset. Der påmindes om det på hjemmesiden, 

næste gang det er glat. Ronald undersøger hvad nye grus-beholdere vil koste, der kan placeres 

flere steder rundt i havegangen. Hvis det er lettere at komme til gruset, kan det måske hjælpe 

til, at flere vil huske at gruse. 

 

 
Facebook – invitation til bestyrelsen fra andre bestyrelser i haveforeninger 
Der er sendt en invitation til bestyrelsesmailen om at blive medlem af en facebookgruppe for 

haveforeninger. Bestyrelsen har ikke en facebookprofil, og ønsker som udgangspunkt ikke at 
oprette en, medmindre det er relevant 

 
Ronald har tilbudt at tilmelde sin egen facebook konto og følge kommunikationen i gruppen. Han 
har ikke nået dette endnu, men gør det før næste møde.  
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Ad C. Status på økonomi (Jens) 

 
Bankkonto 
Skiftet til Danske Bank er godt i gang, og de fleste penge er ved at være overført. Ronald har 

ved fejl hævet på den forkerte konto, nemlig hovedkontoen. Ronald får fremadrettet en separat 
konto i Danske Bank, en dankortkonto, på samme vis som i den tidligere bank.  

 
Ronald skal overføre abonnementet for Oister til Danske Bank. Mette J. har overført alt til 
Arbejdernes Landsbank, så fælleshuset økonomi er nu håndteret.  

 
Mobilepay 

Foreningen har nu mobilepay. Foreningens mobil duer desværre ikke med mobilepay, men med 
en anden model vil det være muligt at mobilepaye f.eks. indskud. Bestyrelsen vil undersøge, om 

der skal investeres i en nyere model (eller om nogen har en gammel model liggende i skuffen, 
som kan anvendes). 
 

 
Ad D. Vandforbrug og evt. indslag fra vandgruppen (Jens) 

 
Flowmåler 
Som opfølgning på ekstramødet i januar, drøfter bestyrelsen, hvorvidt der kan investeres i 

flowmåler uden foreningens godkendelse. Bestyrelsens medlemmer bliver enige om, at der til 
generalforsamlingen skal stilles et forslag om, hvad der skal ske med de penge, vi har fået 

returneret fra HOFOR. I forslaget lægges op til, at der investeres i en ekstra måler samt at de 
resterende penge reserveres til ”vandudgifter” såsom vandlås på vandstregen mv. 
 

Ad E. Aktivitetsgrupperne 
Der er stadig gang i aktivitetsgrupperne, men der er behov for mere synlighed ift. hvem der 

løser hvilke typer af opgaver. 
 
Gruppen, der oprindeligt tog initiativ til at få oprettet grupperne og fordelt medlemmerne, er nu 

nedlagt. Helle have 3 vil gerne påtage sig opgaven med at administrere fordelingen af 
medlemmer på de enkelte grupper fremadrettet samt assistere ift. hvilke opgaver de enkelte 

grupper skal løse. Helen bliver tovholder til bestyrelsen. Hvis man som gruppe er i tvivl om, 
hvilke opgaver der skal løses, kan man kontakte Helle og spørge ind til gruppens opgaver. 
 

Bestyrelsen har overblikket over, hvilke opgaver der bør løses i den kommende periode. 
Tovholderen fra bestyrelsen er ansvarlig for at styre, at opgaver udføres (og at gruppen har 

passende medlemsantal til at kunne løse de tildelte opgaver).  
 
Helle inviteres med til næste møde, hvor ovenstående kan drøftes. 

 
Børnegruppen 

Gruppen har holdt møde, og gruppen arrangerer fastelavn for børnene i foreningen. Marie have 
25 køber slik, når hun er i Sverige, Ronald køber kakao og flødeskum mens andre fra gruppen 
bager fastelavnsboller. Tønden hænges op ude på legepladsen, og der åbnes op i det første rum 
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og stilles nogle borde og stole frem til de voksne. Bestyrelsen beslutter, at der er budget til at 
foreningen dækker udgiften til arrangement.  

 
Kommunikationsgruppen 
Ny opgave til gruppen, der skal komme med forslag til et nyt andelsbevis. 

 
Vedligeholdelsesgruppen 

Gruppen vil gerne fjerne de indvendige paneler og male direkte ovenpå den pudsede væg (som 
der er gjort på de resterende vægge i rummet). Hvis panelerne fjernes, skal der tages højde for, 
at bordene er meget tunge/har spidse hjørner og at de derfor vil afsætte mærker på væggene. 

Et alternativ kunne være at male panelerne lyse. 
Gruppen vil gerne udskifte nogle af elementerne i køkkenet, da specielt overskabene er meget 

slidte og tyndslidte i bunden. Udskiftning vil samtidigt gøre køkkenet mere anvendeligt. 
Bestyrelsen giver tilladelse til, at der indkøbes skabe samt males.  

 
Ad 7. Evt. indhold til Infobrev eller på hjemmesiden 
Ingen punkter 

 
Ad 8. Evt. 

 
Generalforsamling afholdes den 30. marts. 
 

Følgende arbejde skal forberedes før næste bestyrelsesmøde: 
 

 Jens udarbejder regnskab og budget sammen med revisor. I regnskabet lægges der op 
til, at overskuddet fra i år dækker den ekstraordinære udgift inkl. henlæggelser.  

 Ronald laver beretningen 

 Jens vil opsætte et forslag om, at vi afvikler de aktier vi har, da foreningen taber penge på 
dem 

 Til næste bestyrelses møde formulerer Mette L. forslag om: 
 

 Spildevand og reservation af pengene til ”vandgruppe” 

 
 Parkeringsplads – hvem må parkere hvor? Forslagene skal stilles op som uafhængige 

forslag, så der kan stemmes om dem uafhængigt.  
 
Forslag: Parkeringspladsen kan anvendes af Hf. Elmebos beboere og besøgende 

gæster. 
 

Parkering af køretøjer må kun ske på optegnet parkeringspladser.  
+ retningslinjer for ingen parkering på gange + typer af køretøjer der må parkere 
 

Plus indskærpe at nybyg efter lokalplanens vedtægt skal overholde kravet om at 
anlægge plads til parkering.  

 
 Forslag: man skal have boet min. 2 år i foreningen før der må fremlejes – forbehold for 

udstationering.  
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 Optegning af striber udestår – Mette J. undersøger om nogen fra 
vedligeholdelsesgruppen kan indhente tilbud på opgaven. 

 

 
Karina, Mette J., Sonja og Mette L. genopstiller ikke til næste generalforsamling.   

 
 
Dette referat er underskrevet og godkendt af bestyrelsen: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

______________________________ 

Ronald Herlitschek (Formand) 

 

 

__________________________ 

Helen Bridge 

__________________________ 

Jens Goth 

__________________________ 

Sonja Marita Poulsen 

 

 

 

__________________________ 

Mette Lindharth 

 

 


