
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 11. april 2018 
 
Tilstede var: Ness, Zina, Allan, Parthia, Rasmus, Peter, Jørgen, Helle og Thomas. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Zina blev valgt til ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Allan og Parthia har holdt møde med Gaihede vedr. vurdering af andelslejligheder til salg, da der har været 
utilfredsstillende forløb. På baggrund heraf, har Gaihede udpeget en ny vurderingsmand til AB 
Humlegaarden. Gaihede vil ligeledes forsøge at kommunikere mere tilfredsstillende vedr. vurdering og 
hvilke kriterier der ligger til grund for vurderinger. Vurderinger bygger på vedledning fra ABF - 
andelsboligforeningernes fællesrepræsentation og her kan du som andelshaver søge mere information: 
http://www.abf-rep.dk/  
Der har været to køb og salg, hvoraf det ene salg blev trukket tilbage. Den anden blev solgt til den eksterne 
venteliste.  
Ventelisterne er blevet opdateret. Der er nu ca. 80 på den eksterne liste. Vi kan revidere den igen om et års 
tid.  
Tagterrassen vil blive rengjort af viceværten i løbet af foråret.  
 
4) Forslag til nye døre 
En andelshaver har for nylig kontaktet bestyrelsen om et nyt forslag til ny dørtype. Bestyrelsen besluttede 
at holde fast ved den dørtype, der blev valgt på generalforsamlingen. Det er dermed op til andelshaveren, 
om hun vil gå videre med sagen og derfor samle flertal til en ekstraordinær generalforsamling. Hun har 1 
uge til dette, og såfremt bestyrelsen ikke hører yderligere, igangsætter vi det dørprojekt, der blev valgt på 
generalforsamlingen. 
 
5) Etablering af taglejligheder 
Thomas fra bestyrelsen og 5 andre andelshavere har nedsat et udvalg, der vil undersøge muligheden for 
etablering af taglejligheder – fordele, ulemper osv. og giver en tilbagemelding, når de ved noget mere. 
 
6) Internet 
Bestyrelsen fik en henvendelse fra NovaMatrix, der har givet et tilbud på at skifte til dem, men vi er ret godt 
tilfredse med Fiberbys priser og det vi får, og deres gode service. Fiberbys målsætning er, at vi i maj i år 
bliver opgraderet til 500/500 mb og at vi i oktober bliver opgraderet til 1000/1000 mb (= 1 gbit) uden mer-
betaling.  
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 13. april 
 
 

http://www.abf-rep.dk/

