
Bestyrelsesmøde i A/B Humlegaarden den 
14. august 
 
Tilstede: Johan, Tom, Trine, Tino, Karin, 
Jørgen 
 
Dagsorden 
1. Fremleje 
2. Formanden orienterer 
3. Fritz’ punkt (herunder status for ny 
tørrekælder samt reparation af defekte 
vandmålere) 
4. Jesper Graae, udarbejdelse af manual til 
hjemmeside (Tom) 
5. Maja Schwartz og hendes beboers hund 
6. Låsetilbud 
7. Regler om internt bytte 
8. Orientering om møde med Kirsten 
Sjeldani 
9. Underskrivning af gamle referater 
10. Punkter til næste møde 
11. Eventuelt 
 
 
1 Fremleje 
En andelshaver har job langt herfra. Kan der 
fremlejes længere end 2 år? Det er ikke 
muligt. Andelshaveren flytter tilbage og 
vælger i stedet at leje et værelse ud. 
 
En andelshaver har fået lov til at forlænge 
fremlejen 1 mdr.  
 
En andelshaver har ønsket at fremleje for 2 år. 
Der gives kun mulighed for 1 års fremleje ad 
gangen. Der kan ansøges igen efter 1 år. 
 
 
2. Formanden orienterer 
Johan flytter fra foreningen for en periode og 
udtræder derfor af bestyrelsen. Vi er dermed 5 
bestyrelsesmedlemmer (en fuldtallig 
bestyrelse), men har ikke flere suppleanter. 
 
På næste møde konstituerer bestyrelsen sig på 
ny og fordeler arbejdsopgaverne. Det vil 
desuden blive diskuteret, om vi har behov for 
at supplere bestyrelsen med nye medlemmer.  

 
Regning fra murer underskrevet. 
 
Aftaler med Fiberby skal gennemgås. Trine 
kigger det igennem og det diskuteres på næste 
møde. 
 
 
3. Fritz’ punkt 
Der kommer vand ind gennem taget i 
Ingerslevsgade 148. Fritz kigger på det og 
kontakter Henrik Lind i morgen, den 15. 
august. Herefter tages der handling på at 
udbedre skaden. Tino og Fritz følger op i 
samarbejde med Henrik Lind. Bestyrelsen 
orienteres, hvis omkostningerne kommer over 
25.000 kr. 
 
Der har været 6 henvendelser omkring 
punkterede vinduer. Samlet er det ca. 20 
vinduer. 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er 
andelsboligforeningens ansvar – emnet 
bringes op til en 
generalforsamlingsbeslutning.  
 
Der har været rotter i gården. Fritz beder 
Jonny fra kommunen tage hånd om det. 
 
En lejer mener, at toilettet er utæt. Der har 
været VVS mand inde og se på 
problematikken flere gange. Fritz kontakter de 
relevante personer. 
 
Cykler – politiets kørselsafdeling skulle have 
hentet dem sidst i juni. Fritz fortsætter med at 
kontakte dem. Bestyrelsen beder 
andelshaverne væbne sig med tålmodighed.   
 
Tørrekælderen. Malerarbejdet er gået i gang. 
Fritz sørger for at der sættes filt på loftet. 
Fiberby rykkes for at hæfte deres ledninger i 
lokalet. 
 
Dørene i baderummet: Fritz sørger for at 
mureren gør arbejdet færdigt. 
 
Afløbene i baderummet renses.  



 
 
4. Jesper Graae, udarbejdelse af manual til 
hjemmeside 
Vi har fået en regning for en manual til 
etablering af hjemmeside. På et møde vil 
bestyrelsen få yderligere instruktion om, 
hvordan vi vedligeholder siden. Tom laver 
aftale. 
 
 
5. En andelshaver fremlejer ulovligt, og der 
er hund på adressen 
Sjeldani bedes indlede forberedelser til en 
retsag mod andelshaver om at have hund, 
samt om ulovlig fremleje. Sjeldani har 
tidligere vundet lignende sager. Efter 
forgæves dialog med både andelshaver og 
dennes far, ønsker bestyrelsen at køre sagen 
så langt som muligt. 
 
 
6. Låsetilbud 
Overdraget til Tino, som kontakter firmaerne. 
 
 
7. Regler om internt bytte 
Af hensyn til ventelisterne er internt bytte 
ikke muligt. 
 
 
8. Orientering om møde med Kirsten 
Sjeldani 
21.8 kl. 16-18 på Sjeldanis kontor. Trine laver 
dagsorden. 
 
 
9. Underskrivning af gamle referater 
Jørgen printer referater til næste gang. 
 
 
10. Punkter til næste møde 

• Konstituering 
• Fiberby 
• Møde om andelskronen 
• Opsamling på fremleje/hund 
• Aftale datoer for møde 

 

 
11. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 

Næste møde tirsdag den 4. september kl. 
18.30 

 
 
 


