
 
 
 
Bestyrelsesmøde i AB Humlegården 

Den 14. november kl. 18.30-20.30 

Tilstede: Trine, Karin, Tom, Jørgen og 
Fritz 
 
Referent: Jørgen 
 
Dagsorden 
1. Formanden orienterer 
2. Fritz punkt 
3. Ansøgning fra legestuen i 
Sigerstedgade 
4. Generalforsamling (herunder 
låsetilbud) 
5. Lister på vinduer efter malerarbejde 
6. Eventuelt 

 

1. Formanden orienterer 
Henrik Lind har kontaktet maleren 
omkring vores indsigelser. Det var en 
del af kontrakten at fx gummilisterne 
skulle have haft olie før de blev malet. 
Det er formentlig ikke sket. 
 
DebiTel: Man kan få billigt mobil-
telefoni som IP bruger, og der har 
været tvivl om, hvorvidt man SKAL 
have mobilnr. hos DebiTel for at kunne 
anvende IP telefoni. Trine beder 
Sjeldani kontakte DebiTel for at sikre, 
at brugerne af IP telefoni ikke på nogen 
måde – nu eller senere – er bundet af et 
mobil-abonnement bare fordi man 
bruger IP telefoni. Bestyrelsen  
 
 

 
 
 
 
 
 
opfordrer IP brugerne til IKKE at 
melde sig til mobil-abonnementer  
ifb.m. IP aftalerne før bestyrelsen har 
fået en afklaring. 
 
Fiberby: Abonnementsstigningen (fra 
75 til 100kr) sker først fra januar, hvor 
differencen for november og december 
(2x25kr) også bliver trukket. 
 
Maling af bestyrelsesrummet: Fritz 
sørger for at bestille det. 
 
Ang. beboer, hvor der er ulovlig 
fremleje. Fremlejeren er flyttet og 
hunden er væk. Men beboeren er ikke 
flyttet tilbage i lejligheden. Dermed 
fortsættes eksklusionssagen. 
 
Bestyrelsen har endnu engang drøftet 
det elarbejde, der er udført uden det er 
bestilt. Regningen betales mod 25% 
nedslag i arbejdsprisen. Ved AL 
elarbejde i fremtiden indhentes tilbud. 
Fritz sørger for kontakt til elektrikere. 
 
En lejer ønsker at købe sin lejlighed – 
Tom undersøger med Sjeldani og 
vender tilbage. 
 
Henrik Lind bedes stå for at finde en 
nøgle-løsning. Karin kontakter Henrik 
og hører, om han kan, og hvad det 
koster at han står for sagen. 
 



 
 
 
2. Fritz punkt 
Maling af baderum, vaskerum og 
tørrerum er aftalt (epoxy-maling af 
gulvene). Rummene bliver aflåst i den 
forbindelse. Beboerne vil blive varslet 
om, hvornår det sker. 
 
 
Regning for viceværtafløser: Der er 
faktureret for meget – særligt i lyset af 
at afløseren på nogle tidspunkter ikke 
har været til stede. Fritz kontakter dem 
for at få en ny beregning. 
 
Storskrald er blevet fjernet. 
Storskraldsrummet er igen fyldt op og 
Fritz har bestilt en ny container som 
kommer 3.12. Beboerne bedes beholde 
deres storskrald i lejlighederne til det 
tidspunkt. 
 
Fritz holder ferie fra den 10. december. 
Der er valgt et andet firma til at 
vikariere end det vi lige har haft. 
 
 
3. Ansøgning fra legestuen i 
Sigerstedgade 
Ansøgning om mulighed for at 
vuggestuebørn kan sove i barnevogn i 
gården. Det lyder helt absurd, at der 
skal stå børn i vores gård uden opsyn 
frem for at de sover i foreningen på den 
anden side af gaden, hvor vuggestuen 
ligger. Trine kontakter kommunen og 
gør obs på, at ansøgningen må være 
sendt forkert.  
 

 
 
 
4. Generalforsamling (herunder 
låsetilbud) 
Der skal formuleres dagsorden til 
generalforsamlingen kort efter mødet 
med Kirsten Sjeldani den 5. december. 
Indkaldelse skal udsendes 3 uger inden 
generalforsamlingen den 9. januar. 
 
 
 
Andelskrone, låse, tag etc. 
 
 
5. Lister på vinduer efter 
malerarbejde 
Henrik Lind har været her for at se på 
de lister, der er i stykker efter malingen 
i KL og der er skrevet til maleren. Der 
er så mange skader, at Henrik bedes 
gøre indsigelser på ALLE de vinduer, 
som er blevet malet. Fritz kontakter 
Henrik for at få en vurdering af, om det 
er muligt at få alle lister tjekket og få 
dem skiftet på malerens regning. 
 
 
6. Eventuelt 
Intet at bemærke 
 
 

Næste møde bestyrelsesmøde: 6. 
december kl. 18.30 

 


