
 
Referat af bestyrelsesmøde i AB 
Humlegården den 6. februar 18.30 til 20.30 
 
Tilstede: Ane, Lina, Rikke, Benny, Trine, 
Karin, Tom, Jørgen 
 
Dagsorden 
1 Formanden orienterer 
2 Fritz punkt  
3 Formanden for gårdlavet 
4 Visioner for årets indsats samt finpudsning 
af opgavefordeling 
5 Udlevering af nøgler til post- og avisbude 
6 Etablering af bad i lejelejligheder 
7 Behandling af klager over larm 
8 Datoer for kommende bestyrelsesmøder 
9 Underskrivning 
10 Eventuelt 
 
1 Formanden orienterer 
Der er nu (igen) bestilt maler til 
bestyrelseslokalet. Det blev diskuteret, hvor 
mange penge der skal bruges på inventar 
såsom bord, stole, arbejdsplads, gulvtæppe. 
Trine og Lina laver et forslag, som 
fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 
 
Vi har haft besøg af mureren, der har set på 
nedfaldne tagsten. Det er en forsikringssag og 
vi får snarest et tilbud tilsendt. 
 
Der har været storskraldscontainere og der 
bliver bestilt endnu en container for at Fritz 
kan nå at tømme kælderrummene. 
 
Fra administrator: det er et lovkrav, at man 
skal have HFI relæ i lejligheden senest 1. juli 
2008. Det påhviler andelshaverne selv at 
sørge for ændringerne. Trine udformer et 
brev, som sendes ud med referaterne fra 
generalforsamlingen. 
 
Fritz skal identificere, hvilke lejeboliger, som 
skal have nye HFI relæer + indhente tilbud fra 
minimum 2 elektrikere. 
 

Alle regninger skal underskrives af hele 
bestyrelsen. I de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt at underskrive noget i en fart, skal 
bestyrelsen orienteres på førstkommende 
møde. 
 
Der er underskrevet fuldmagt på 
byggetilladelse til tagterassen. 
 
Der har været en henvendelse om bytte af 
andel og kriterierne for bestyrelsens vurdering 
af den person, der flytter ind. Jørgen 
udfærdiger et svar. 
 
Der er en eksklusionssag i gang på en 
andelshaver. Tom følger op med advokaten. 
 
Tom taler med advokaten for at undersøge, 
om man kan sælge til familie i lige linie under 
andelsprisen. 
 
Der er 2 salg på fredag, hvor der er 
fremvisning på den interne liste på fredag. Vi 
skal have gjort breve klar til at sende ud til de 
første personer på de eksterne ventelister, da 
der formentlig kommer flere lejligheder til 
salg. 
 
Fritz bedes sørge for at få lavet 3 sæt nøgler 
til suppleanterne snarest. 
 
2 Fritz punkt  
Fritz var ikke til stede 
 
3 Formanden for gårdlavet 
Gårdlauget får brug for en ny person til at 
tage sig af fejning, oprydning og storskrald. 
Bestyrelsen vil være obs på at inddrage det i 
tankerne omkring viceværtstillingen eller 
udlicitering af opgaverne. 
 
4 Visioner for årets indsats samt 
finpudsning af opgavefordeling 
Fritz stopper pr. 1. marts 
 
Ny vicevært-ordning:  
Der er lavet en beskrivelse af de opgaver, vi 
ønsker en vicevært varetager – Lina spørger 



Fritz om han har yderligere punkter, der skal 
på beskrivelsen.  
 
Der hyres et firma til at varetage vicevært-
opgaven fra 1. marts frem til 1. august. Senest 
juni evaluerer vi på arbejdet og lavet et udbud 
til et egentligt stillingsopslag eller aftale med 
et firma. Vi har brug for at få afklaret, hvilke 
opgaver vi har behov for at få løst. Trine 
renskriver sedlen over arbejdsopgaver + 
trappevask + anfører gårdlavets 
arbejdsopgaver samtidig. Tom kontakter 2 
firmaer om den midlertidige arbejdsopgave. 
 
5 Udlevering af nøgler til post- og avisbude 
Postvæsenet har en nøgle. Bestyrelsen har 
valgt IKKE at give nøgler til bude, der bringer 
gratisaviser ud. 
 
6 Etablering af bad i lejelejligheder 
Der er 2 forespørgsler fra lejere om at få 
etableret bad grundet handicap. 
Vedligeholdelseskonti kan ikke anvendes til 
etablering af bad eller brusekabine. 
Bestyrelsen har vedtaget at etablere bad hos 
disse lejere frem for at installere brusekabiner, 
der forringer indemiljøet. Der undersøges 
priser. Etablering af bad vil medføre 
huslejestigninger for de omtalte lejere. Til 
næste generalforsamling vil der blive fremlagt 
en plan for gradvis etablering af bad i de 
øvrige lejelejlighederne. 
 
7 Behandling af klager over larm 
Efter en rundspørgen er der identificeret en 
lejlighed, hvor der er larm fra. Det er en 
fremlejer, der bor der. Andelshaveren 
kontaktes og bestyrelsen godkender ikke 
forlængelse af fremlejen før der er andre 
forhold. 
 
Der er en anden klage over børns som larmer 
via deres leg. Lina taler med familien. 
 
8 Datoer for kommende bestyrelsesmøder 
27.2 og 27.3. De resterende datoer aftales 
næste gang. 
 

9 Underskrivning 
 
10 Eventuelt 
Udluftning i tørrerummet. Tom kontakter en 
elektriker. 
 
Jørgen melder 2 til kursus om udnyttelse af 
tag. 
 
 
Punkter til næste møde: 
Inventar til bestyrelseslokale 
Punkterede ruder 
 
Næste møde afholdes den 27.2. 


