
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden den 27. juni 2018 

Tilstede var: Helle, Jørgen, Peter, Allan og Zina. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Zina blev valgt. 
 
3) Bordet rundt 
Zina var med til gårdlaugets sidste møde. Her blev der bl.a. snakket om, at hvis nogen har gode ideer til 
projekter, er man velkommen til at indlevere dem til gårdlauget.  
 
De sidste ting til tagterrassen (en stol, hynder og lign.) er på vej, så den er snart komplet. 
 
Jørgen har talt med AB Sønderhumlen, som vi deler gård med. De har fået godkendt altaner til både gården 
og gaden. De informationer vi får om projektet, vil vi sende videre til vores eget altanudvalg. 
 
4) Loft- og kælderrum 
Bestyrelsen har haft drøftelser med en andelshaver om at have 1 pulterrum til rådighed efter 
sammenlægning af lejligheder. 
 
Bestyrelsen understreger, at vedtægter og ordensregler skal overholdes. 
 
Jfr. foreningens vedtægter kan andelshavere maksimalt have ét pulterrum til rådighed ved 
sammenlægning. Læs om dette her: http://www.abhumlegaarden.dk/files/Vedtaegter_2018.pdf  
 
Tilladelsen betinges af, at ingen lejligheder må være mindre end 50m2 og at der maksimalt kan rådes over 
et pulterrum efter sammenlægning".  
 
Derudover kan andelshavere, hvis særlige forhold gør sig gældende, låne et lånerum, jfr. ordensreglerne. 
 
Beboerne kan skriftligt ansøge bestyrelsen om midlertidigt at låne et rum med begrundelse af formål. Lånte 
rum skal ligeledes forsynes med tydelig navn og adresse. Læs mere om dette her: 
http://www.abhumlegaarden.dk/files/dokumenter/husorden.pdf 
 
Loftsrum skal holdes forsvarligt aflåst og være forsynet med tydelig navn og adresse. Uaflåste rum, og rum 
uden navn, vil uden varsel blive tømt og aflåst af vicevært. Lofts- og kælderrum skal ryddes i forbindelse 
med fraflytning. Udgifter til oprydning vil blive modregnet i depositum. Kælderrum og øvrige loftsarealer 
administreres af bestyrelsen. Beboerne kan skriftligt ansøge bestyrelsen om midlertidigt at låne et lokale 
med begrundelse af formål. Lånte rum skal ligeledes forsynes med tydelig navn og adresse. Rummene 
inddrages, hvis regler og anvisninger ikke følges, eller lokalet skal benyttes til fællesaktiviteter. Lofts- og 
kælderrum må ikke benyttes til beboelse eller overnatning. Lokalerne må ikke benyttes i erhvervsøjemed 
uden klare aftaler med bestyrelsen. Vinduer må ikke åbnes på grund af mulige gener fra duerne. 
 
Vi vil efter gennemgang af loftrum få afklaret, hvilke rum hører til hvilke andelshavere og hvilke lånerum 
der findes herudover. Viceværten vil sætte lånerumsmærkater på rum og tage kontakt til de pågældende 
andelshavere, hvis der skulle være spørgsmål eller lign. 
 

http://www.abhumlegaarden.dk/files/Vedtaegter_2018.pdf
http://www.abhumlegaarden.dk/files/dokumenter/husorden.pdf


5) Vedligeholdelsesplan 
Gaihede har været en god partner mht. vedligeholdelsesplanen og andre projekter, men fremover vil vi 
bruge andre rådgivere ved fremtidige større projekter. Allan og Parthia vil i den forbindelse indhente tilbud 
fra forskellige bygherrerådgivere ifht. opdatering af vedligeholdelsesplanen. 
 
6) Gennemgang af procedure for istandsættelsen af fortrapperne 
Der er sat 350.000 kr. af til projektet. Det sidste, opdaterede tilbud vi har fået fra Dannebergs Gulvservice 
er på 355.000 og det er helt rimeligt. Sammen med Brian vil vi nu udarbejde en plan for, hvordan projektet 
skal spænde af. Vi informerer naturligvis alle om det videre forløb, når vi ved mere. 
 
7) Hoveddøre-projekt 
Forlydender fra Rasmus er, at vi gerne skulle få noget mere information om projektets videre forløb i løbet 
af uge 27. Vi afventer nærmere. 
 
8) Duer på loftet 
Vi har fået et tilbud på ca. 10.000 kr. på at lave hullet i gavlen i taget, da andelshaverne, der bor ved, er 
generet af duerne, der flyver ud og ind. Bestyrelsen har godkend tilbuddet, og beder Brian om at sætte det i 
gang så snart som muligt. 
 
9) Evt. 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en andelshaver om, at væggen i nogle af lejlighederne i 
Sigerstedgade nr. 10 slår revner. Vi får Brian til at kigge på det og vurdere, hvor slemt det er. Parthia vil 
være tovholder på dette. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 1. juli 2018. 
 
 
 


