
Dagsorden til bestyrelsesmøde i AB 
Humlegården 

den 22. oktober kl. 18.30-20.30 
 
 
Tilstede: Karin, Trine, Tom og Jørgen 
Afbud: Fritz 
Referent: Jørgen 
 
1. Formanden orienterer 
2. Fritzs punkt   
3. Opfølgning på beboermødet 
4. Faktura fra nøglefirma 
5. Planlægningen af generalforsamlingen 
6. Eventuelt 
 
1. Formanden orienterer 
Bestyrelsen er blevet præsenteret for en 
regning for installation af lys i kælderen i 
Sigerstedsgade 4, 6 og 8. Arbejdet er 
nødvendigt, men har ikke været bestilt. Der er 
givet et nedslag i prisen og bestyrelsen har 
accepteret.  
 
Tilbuddet fra nøglefirmaet er blevet væk. 
Tom fremskaffer nyt materiale. 
Malerarbejdet i Knud Lavards gade er 
færdigt. Klagerne vil blive behandlet samlet 
når Fritz kommer tilbage. 
 
Karin køber tørrestativer. 
 
2. Fritzs punkt   
Der skal ryddes op i det nye tørrerum. 
Storskraldscontaineren kommer onsdag. 
Firmaet, der afløser Fritz, er orienteret. 
 
3. Opfølgning på beboermødet 
Der var folk fra 14 andele, der mødte op. 
 
På mødet blev der lagt op til at andelene skal 
stige. Der var positiv stemning for at 
bestyrelsen sørger for at der foreligger en 
valuarvurdering før generalforsamlingen.  
 
Det nye tag kommer formentlig til at medføre 
en mindre huslejestigning. 
 

 
 
 
 
 
Der var meget forskellige holdninger til 
tagterrasse. Særligt var der fokus på at den 
månedlige ydelse i den forbindelse kommer 
til at stige yderligere. 
 
Jørgen kontakter Sjeldani for at få kontakt 
med en valuar. 
 
4. Faktura fra nøglefirma 
Rykker for regning på lås/nøgle (18.000). 
Jørgen ringer og får firmaet til at forklare, 
hvad det handler om og hvem, der har bestilt 
arbejdet. 
 
5. Planlægningen af generalforsamlingen 
Punkter til generalforsamling:  

Gennemgå vedtægter 
 Tag 
 Nøgler 
 Andelskrone 
 Punkterede vinduer 
 Nye bestyrelsesmedlemmer 
 
Diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Eventuelt 
Der er nu igen fyldt med storskrald i gården. 
Der må IKKE stilles nogen form for 
storskrald i gården grundet brandfare, 
sikkerhed for børn etc.. Hvis der er fyldt i 
storskraldsrummet, er man nødt til at beholde 
sit storskrald i lejligheden. 
 
Vores vicevært-afløser har ikke været her i 
dag pga. sygdom. Trine kontakter firmaet og 
forhører sig om, hvilke aftaler der er lavet 
med dem. 
 

Næste møde onsdag den 14. november. 
 


