
Dagsorden til bestyrelsesmøde i AB 
Humlegården 

den 22. januar kl. 18.30-20.30 hos Jørgen 
 
 
 
 
1. Velkommen og introduktion til hinanden  
2. Formanden orienterer 
3. Fritz punkt  
4. Konstituering  
5. Kommende bestyrelsesmøder 
6. Opfølgning på generalforsamling, 
herunder lånoptagning og tryk af 
vedtægter 
7. Fritz opsigelse samt ny vicevært 
8. Salg af lejligheder  
9. Afslutning af vinduesprojekt 
10. Fremlejesag 
11. Nøgler til avisbud 
12. Intern flytning eller bad hos lejer 
13. Kursustilbud 
14. Klage over larm 
15. Underskrivning  
16. Eventuelt 
 
 
1. Velkommen og introduktion til hinanden 
(udarbejdelse af adresseliste til Kirsten 
Sjeldani) 
Bestyrelsen introducerede sit arbejde og de 
nye præsenterede sig selv. 
  
2. Formanden orienterer 
Fugtskade er undersøgt af Henrik Lind. 
Bestyrelsen kontakter beboeren omkring 
mulighederne.  
 
3. Fritz punkt  
Der kommer storskraldscontainer onsdag den 
23. januar. 
 
4. Konstituering 
Formand – at tegne foreningen udadtil, 
koordinere og fordele opgaverne - Tom 
Næstformand - Trine  

Sekretær - venteliste, restancer, kontakt 
omkring regnskab, udarbejde dagsorden / 
hjemmeside -  
Trine (Karin & Ane) 
Referat - Jørgen 
Tovholder på tagterasse – Tom (Benny + Lina 
+ Trine) 
Nøgler + tjek af forsikringer - Rikke  
Kontor/post/arkiv – Benny  
Kontakt til Fiberby - Trine 
Håndværker”list” – Benny (Tom) 
Sociale problemstillinger (klageansvarlig + 
ulovlig fremleje) - Lina 
Byggesager/daglig drift og vedligeholdelse 
(inkl. gartner) – Benny (Tom) 
Økonomi/langtidsbudget (inkl. at arrangere 
bestyrelsesmøde om budget) Benny (Tom) 
Køb/salg (+ beskrivelse af arbejdsgange) 
Jørgen, Ane, Tom (og evt. Rikke) 
 
Scanning af husets grundplan - Karin 
 
Næste gang ser vi på det igen og justerer på 
opgaveportefølgen for de enkelte personer. 
 
5. Kommende bestyrelsesmøder 
Onsdag den 6.2. kl. 18.30 hos Tom 
Onsdag den 27.2 kl. 18.30 hos Tom 
Torsdag den 27.3 kl. 18.30 hos Jørgen 
 
Der lægges datoer for resten af året på næste 
møde 
 
6. Opfølgning på generalforsamling, 
herunder lånoptagning og tryk af 
vedtægter 
Huslejestigningen træder først i kraft når vi 
har optaget lånet til tag og tagterasse. Der 
optages lån når vi er tættere på at igangsætte 
arbejdet. 
 
Der trykkes nye vedtægter, som udsendes i 
papirformat. 
 
Referat fra generalforsamling kommer når 
Kirsten Sjeldan har fået en liste over 
bestyrelsens konstituering. 
 



7. Fritz opsigelse samt ny vicevært 
Fritz stopper som vicevært pr. den 1. marts. 
Bestyrelsen skal have overdraget opgaver.  
 
8. Salg af lejligheder  
Der er to lejligheder til salg. Der opsættes 
internt opslag i næste uge. 
 
9. Afslutning af vinduesprojekt 
De sager, bestyrelsen er blevet gjort 
opmærksom på, er blevet håndteret. Det 
resterende beløb udbetales til maleren. 
 
10. Fremlejesag 
Der er to fremlejesager: Den ene er på en 
forkert blanket og returneres – behandles på 
næste bestyrelsesmøde. Den anden 
henvendelse er uklar og Lina kontakter 
beboeren for at få indholdet præciseret. 
 
11. Nøgler til avisbud 
Det blev diskuteret, at det for nogle er 
irriteret, at diverse aviser ikke respekterer ”nej 
tak” skilte. Rikke følger op på, om de har ret 
til at få udleveret nøgler. 
 
12. Intern flytning eller bad hos lejer 
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel om, 
hvorvidt det er muligt for en lejer at flytte ned 
i stuen eller at få etableret bad. Vi har ikke 
ledige lejelejligheder til rådighed i stueetagen 
og det er ikke umiddelbart muligt at etablere 
bad for vedligeholdelsespenge. Bestyrelsen 
behandler sagen. 
 
13. Kursustilbud 
Udnyttelse af loftarealer – 1. marts 10.30 til 
16.30: Jørgen, Lina, Trine 
Køb og salg – København 26.1, Odense 23.2: 
Ane, Jørgen 
 
14. Larm, klage  
Bestyrelsen har modtaget en klage over larm. 
Lina og Trine taler med begge parter. 
 
15. Underskrivning  
Bestyrelsen fastholder princippet med at alle 
underskriver regningerne, da det sikrer, at så 

mange som muligt er orienteret om 
aktiviteterne. 
 
16. Eventuelt 
Spørgsmål: Hvad med information til lejerne i 
huset? Alle får referat af bestyrelsesmøde 
 
Til næste møde: 

• Ny viceværtordning 
• Nedsættelse af udvalg vedr. ordningen 

 
Næste møde afholdes onsdag den 6.2. kl. 
18.30 hos Tom 
 


