
Bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden den 
4. september 

 
 
Tilstede: Tom, Karin, Trine, Jørgen 
Afbud: Fritz, Tino 
 
1. Fritz punkt 
2. Konstituering 
3. Møde om andelskronen/opfølgning på         
mødet hos Sjeldani 
4. Fiberby 
5. Opsamling på fremleje/hund 
6. Dato for budgetmøde med Kirsten 
Sjeldani (december) 
7. Dato for generalforsamling (januar) 
8. Datoer for bestyrelsesmøder 
9. Eventuelt 
 
 
1. Fritz punkt 
Karmen i baderummet er stadig ikke lavet. 
 
Fritz vil gerne holde ferie i oktober måned. 
Fritz afklarer hvor meget ferie, han har til 
rådighed. Herefter godkendes tidsperioden af 
bestyrelsen og der skaffes afløsere.  
 
Tino færdiggør planen for viceværtens 
arbejde. Han kan købe det office-udstyr, der 
er nødvendigt. Herefter holdes møde mellem 
Fritz, Tino og Tom, og der bliver fundet en 
fast kontaktperson fra bestyrelsen. Efter 
oktober kører skemaet frem til 1. februar, 
hvor der følges op på det. 
 
2. Konstituering 
Tom: formand 
Kontakt til Fiberby + hjemmeside: Trine 
Køb & salg: Jørgen 
Øvrige arbejdsopgaver uændret 
 
3. Møde om andelskronen/opfølgning på 
mødet hos Sjeldani 
Tom, Karin og Jørgen har fået gennemgået 
regnskabet og forskellige 
finansieringsmodeller vedr. tag hos Sjeldani.  
 

Orienteringsmøde for alle andelshavere 
afholdes den 11. oktober med deltagelse af 
Irene fra Sjeldani.  
 
Møde for bestyrelsen i december med Kirsten 
Sjeldani (budgetmøde + forberedelse af 
generalforsamling). Uge 49. 
 
Generalforsamling for alle andelshavere i 
januar. Uge 2 eller 3. 
 
Lokale til orienteringsmøde om andelskronen 
+ generalforsamling bookes når der er lavet 
aftale med Sjeldani. Karin sørger for at 
arrangere. 
  
4. Fiberby 
Fiberby har fremsendt en ny kontrakt. Aftalen 
betyder forbedringer på en række områder, 
men også at net- og telefonforbindelse går fra 
85 kr. til 100 kr. pr. mdr. Alle implicerede vil 
blive varslet af bestyrelsen og få mulighed for 
at melde fra ordningen.  
 
Trine skriver brev til beboerne.  
 
5. Opsamling på fremleje/hund 
Diskuteret. Drøftes igen på næste møde.  
 
6. Dato for budgetmøde med Kirsten 
Sjeldani (december) 
Se pkt. 3 
 
7. Dato for generalforsamling (januar) 
Se pkt. 3 
 
8. Datoer for bestyrelsesmøder 
24.9, 22.10, 14.11, december i forbindelse 
med mødet med Kirsten Sjeldani. 
 
Mødetidspunkt alle dage: 18.30 
 
9. Eventuelt 
Julefrokost afholdes den 5. oktober. 
Deltagere: Annette, Peter, Troels, Johan + den 
nuværende bestyrelse.  
 
Næste møde den 24. september kl. 18.30  


