
Referat af bestyrelsesmøde  
d. 24 september 2007 
 
Tilstede: Karin, Trine, Tom og Fritz 
Afbud: Jørgen 
 
Formanden  
Tino er udtrådt af bestyrelsen. 
 
Tom har overtaget låseprojektet fra Tino. 
Det lander på, at vi overfører pengene der er 
afsat i år til næste år. Det tilbud vi kommer 
frem til bliver lagt frem til 
generalforsamlingen i januar. 
 
Tom har talt med Fritz om en gennemgang 
af arkivet, så vi ved hvad vi har. Fritz har 
sorteret og arkiveret, så der er ved at være 
både plads og overblik. 
 
Firmaet der maler vinduer har været 
ubeskrivelig langsomme. Tom kontakter 
Henrik Lind. 
 
Karmene i badet, tørrekælderen og 
bestyrelseslokalet males. Gulvet i bad og 
vaskerum males i forbindelses med at gulvet 
i tørrerummet males.  
Der indkøbes bord og stole til 
bestyrelseslokalet. 
 
Vi opfordre gårdlavet til at opdatere 
ordensreglerne for gården. Bestyrelsen vil 
gerne havde reglerne lagt på nettet. Det 
overvejes at sætte skilte op om evt. 
storskrald.  
 
Bestyrelsen opfordrer til at man tilmelder sig 
den interne mailliste på 
bestyrelsen@abhumlegaarden.dk. Så 
modtager man via mail automatisk alle 
meddelelser fra bestyrelsen. Se også vores 
hjemmeside www.abhumlegaarden.dk   
 
Fritz  
Fritz holder ferie i uge 41 – 43. Der er lavet 
aftale med det vikar vi plejer at have.  
Kontortid i disse uger er mandag: 9 - 10 og 
torsdag fra 17 – 18. Der laves opslag.  
 
Der har været narkomaner i kælderen, og 
det opleves at der er et stigende antal 
uvedkommende personer på ejendommen. 
For jeres egen skyld HUSK AT LUKKE 
DØRENE TIL OPGANGE OG GÅRDEN.  

 
Der er en storskralds container på vej i Knud 
Lavarts gade.  
 
Maling i Knud Lavarts gade: alle der ikke har 
fået malet indvendigt. HUSK at tjek maler 
arbejdet, og udfyld de omdelte klagesedler, 
hvis det er nødvendigt.  
 
Vi har langt om længe modtaget en oversigt 
over hvilke lejligheder, der har defekte 
varmvandsmålere. De skal skiftes eller 
renses. Fritz tager fadt i sagen så snart som 
muligt. Der varsles per brev inden Fritz 
kommer. 
 
Der er folk, der kommer ned i kontortiden for 
fx at få penge på vaskekortet, som ikke 
umiddelbart er fra foreningen. Bestyrelsen 
opfordrer til, at meddele det, hvis der bor 
folk i lejligheden, der ikke står på 
andelsbeviset. Opfyldning af vaskekort vil 
normalt kun kunne foretages af beboerne. 
 
Dørpumpen i nr. 10 er repareret og virker ;) 
 
Breve 
godkendes og videre formidles 
 
Opsamling af fremleje og hund 
intet nyt i fremleje og hund sagen – der 
samles op med Sjeldani.  
 
Eventuelt 
Der underskrives regninger 
 
De næste møder: 
Beboermøde: 11. okt. 2007 kl. 19  
Bestyrelsesmøde: 22. okt. kl. 18.30 
Bestyrelsesmøde: 5. dec. kl. 18.00 
  
 
 


