
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 21. marts 2018 

Tilstede var: Ness, Zina, Allan, Parthia, Rasmus, Peter, Jørgen, Helle. Afbud fra Thomas. 

 

1) Valg af referent 

Helle blev valgt som referent. 

2) Valg af ordstyrer  

Peter blev valgt som ordstyrer. 

3) Bordet rundt 

Bestyrelsesmedlemmerne gjorde kort rede for, hvordan den sidste måned havde forløbet mht. opgaver m.v. 

Vi har holdt møde med administrationshuset, hvor vi fået justeret forventninger, procedurer og aftaler. Efter 

hver generalforsamling, vil administrationshuset komme på et af de første bestyrelsesmøder, så vi kan møde 

hinanden og snakke samarbejdet igennem. 

4) Gaihede – etårs gennemgang af kælderisolering 
Entreprenøren der foretog kælderisoleringen er gået konkurs, så der er ikke nogen entreprenør ifht. et-
årsgennemgangen af kælderprojektet. Mick fra Gaihede og Rasmus fra bestyrelsen vil tage en runde i kældrene. 
Det er en del af aftalen, som vi ikke skal betale ekstra for.  
 
5) Orientering om redegørelse vedr. salg af dødsbo 
Redegørelsen for salget af dødsboet KLG9 er vedhæftet dette referat, så andelshaverne kan blive orienteret om, 
hvad der er foregået i sagen. 
 
6) Tilbud på opgradering af hjemmeside 
Vi vil gerne udskifte systemet, vi administrerer vores hjemmeside i til WordPress. Vi arbejder videre på dette og 
har fået nogle gode tilbud. 
 
7) Tilskud til dørprojekt 
Peter vil ansøge energitilskud og se, om det skulle give lidt til projektet.  
 
8) Vurdering ved salg 
Vi holder møde med Gaihede i april måned om vurdering af lejligheder.  
 
9) Evt. 
Vi vil spørge Genbyg, om de vil købe vores gamle døre. 
Vi kan søge tilskudspulje til udbedring af støjgener. Rasmus vil tage en snak med Rasmus Nyholm, der har 

kendskab til det i forvejen. 

Vi vil samle op på de forslag m.v. der kom op på beboermødet sidste år (vedligeholdelsesplan). Ness, Parthia og 

Rasmus vil holde et møde, hvor de samler op på dette. 

Vi er i fuld gang med at få overblik over kælderrum til andelshaverne. Vi vil melde ud, så snart vi har fået overblik 

over dem.  

 

Godkendt af bestyrelsen den 24. marts 2018 


