
Dagsorden til bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 28. februar 2018 

Tilstede var: Jørgen, Peter, Thomas, Zina, Parthia, Helle, Ness og Allan. 
 
1) Valg af referent. 
 
2) Valg af ordstyrer. 

 
3) Bordet rundt (ansvarsområder – opdatering – kort drøftelse af ansvarsområder og opsamling af 

erfaringer).  

 

4) Opdatering af hjemmeside. 

 

5) Forslag til standardformulering til salgsopslag og hjemmeside.  

6) Vandafregning fra Brunata. 
 
7) Tegning af arbejdsskadeforsikring. 
 
8) Andelsforeningens aftale med administrationshuset. 
  
9) Dørprojekt.  

10) Evt. 
 
 
Ad. pkt. 1 
Helle blev valgt til referent. 
 
Ad. pkt. 2 
Peter blev valg til ordstyrer. 
 
Ad. pkt. 3 
Bestyrelsen drøftede ansvarsområder og forretningsgange, samt godkendelse af fakturaer, som varetages 

af formand, næstformand og det bestyrelsesmedlem, der har ansvar for det område/den opgave, det måtte 

vedrøre.  

Ad. pkt. 4 
Vi er løbende i gang med at opdatere hjemmesiden, samt overgå til nyt system (Wordpress). 
 
Ad. pkt. 5 
For at alle ved, hvordan proceduren er i forbindelse med salg af en lejlighed, vil vi fremover have følgende 
standardformulering stående på såvel salgsopslag og på vores hjemmeside: 
Ved salg af lejligheder i AB Humlegården er proceduren følgende: Lejligheder udbydes først på vores interne 
venteliste og derefter på vores eksterne venteliste. Langt de fleste sælges til personer på ventelisterne. 
Såfremt der ikke er nogen fra ventelisterne, der ønsker at købe lejligheden, kan den sælges frit. 
 
Ad. pkt. 6 



Der er en difference på over 1.500 m3 i vandafregningen i år sammenlignet med sidste år. Brunata mener 
ikke, det kun skyldes vores vandmålere alene, men at der må være et andet problem, f.eks. utætte 
jordledninger. Bestyrelsen beslutter, at differencen betales over fælles drift og bestyrelsen arbejder på en 
afklaring af problemet gennem forskellige undersøgelser på ejendommen. 
 
Ad. pkt. 7 
Foreningen har, i lighed med tidligere, tegnet arbejdsskadeforsikring på 1.800 kr. årligt, trods det at 
vicevært er dækket ind af egen forsikring. Forsikringen tegnes således at bestyrelsesmedlemmer er dækket 
af denne i forbindelse med deltagelse af istandsættelsesprojekter og renovationsarbejder i 2018. 
 
Ad. pkt. 8 
Bestyrelsen besluttede, at Jørgen tager et møde med administrationshuset om vores fremtidige 
samarbejde. 
 
Ad. pkt. 9 
Peter orienterede om dørprojektet. Der vil snarligt blive udmeldt nærmere om det videre forløb til alle 

andelshavere.  

Ad. pkt. 10 
Bestyrelsen drøftede den eksterne venteliste (EV) og besluttede, at alle andelshavere kan 
indstille én person til EV. Følgende procedure er gældende: 
 
1) Alle andelshavere kan indstille én person til ventelisten (listen er herefter lukket).   
 
2) De nye indstillede til EV bliver indplaceret med fortløbende numre efter nr. 49 på nuværende liste (der 
trækkes lod om rækkefølge/indplacering på listen). 
 
3) Administrationshuset står for lodtrækning. 
  
4) Andelshaverne skal sende den de gerne vil indstille til administrationshuset pr. e- mail 
til chp@cobblestone.dk inden den 21.marts 2018. 
  
Andelshavere skal oplyse, hvilken andel de selv har samt oplysninger på vedkommende, der skal på listen, 
dvs. navn, adresse, tlf. og e-mail. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21. marts. 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 6. marts 2018 

mailto:chp@cobblestone.dk

