
Referat 

FHF bestyrelsesmøde 

22. februar 2018 

Til stede: Mette, Jesper, Jacob Dahlmann 

Referat godkendt. 

 

Dagsorden: 

www.Ebberød.dk: 

Jacob Dahlmann, ny webmaster for ebberød.dk var til stede. Han har fået overdraget adgangskoder 

mv. fra tidligere webmaster Rikke Møller-Poulsen og er blevet sat ind i, hvordan cms-systemet 

fungerer. 

Skal man have lagt noget op på hjemmesiden, kan Jacob kontaktes på ebberoed.dk@gmail.com 

Budget 2018: 

Vi har indledt arbejdet med budgetlægning for 2o18. Vi planlægger budgetmøde med DATEA i 

marts. 

Grønne opgaver: 

Bestyrelsen drøftede prioritering af grønne opgaver, der ligger ud over vedligeholdelsesaftalen med 

kommunen. 

Grøn driftaftale med kommunen er godkendt og underskrevet. 

Halnøgler – status: 

Bestyrelsen drøftede, om det fortsat skulle være muligt at få depositum tilbage for gamle nøgler. 

Lotte oplyste, at fristen for refusion oprindeligt var fastsat til 1.12. og siden blev forlænget til 31.12. 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal ske tilbagebetaling efter fristens udløb. 

Der er uddelt lidt over 50 nøgler (rettelse fra tidligere, hvor der fejlagtigt stod 60 nøgler). Fire 

familier mangler stadig at afhente ny nøgle. Lotte kontakter dem. Fra og med 1.3.2018 overtager 

Morten Fisker i nr. 62 atter ansvaret for at udlevere nye nøgler. 

Der har ikke været rapporteret om episoder med rod eller hærværk i hallen. Alle nye nøgleholdere 

er blevet opfordret til at melde til Morten Fisker, hvis de kommer i hallen og finder den rodet. 

Stander til elbiler: 

Bestyrelsen drøftede henvendelse op at opsætte opladerstander til elbiler. Fælleshusforeningen har 

ikke økonomi til at støtte sådan en investering, og bestyrelsen har ingen planer om at tage 

initiativer i den retning. 
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Restancer: 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra DATEA om, at et medlem er i restance. Bestyrelsen 

besluttede på baggrund af DATEAS sagsfremstilling ikke at sende sagen til inkasso, fordi det er 

tvivlsomt, om sagens udfald vil være til fordel for Fælleshusforeningen – eller blot påføre 

foreningen unødige udgifter. Sagen afsluttes hermed. 

Kontaktudvalget: 

Møde med kommunen i Kontaktudvalget om byggeriet på Sophie Magdelenes vej. 

Nyt fra bestyrelsen: 

Stine Weymann har besluttet at træde ud af bestyrelsen på grund af travlhed. Bestyrelsen vil gerne 

takke Stine for indsatsen! Mette kontakter suppleanten. Vi opfordrer desuden andre til at stille op 

til bestyrelsen ved næste generalforsamling, da vi gerne vil udvide bestyrelsen med flere glade 

mennesker med lyst til at bidrage til fællesskabet. 

Havehusene: 

Der sker en udskiftning af havehus nr. 5. pr. 1. 4. 18. Fremover kan ventelisten læses på 

www.ebberoed.dk 

Evt: 

Næste bestyrelsesmøde 22. marts. 

Rengøringsdag søndag d. 15. april kl. 11-12:30. 

HUSK, Fælleshusforeningen afholder generalforsamling d. 25. april i Cafeen. 
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