
Dagsorden til bestyrelsesmøde i 
AB Humlegården 

den 27. februar kl. 18.30-20.30 hos 
Tom 

 
Tilstede: Karin, Lina, Tom, Benny, Jørgen,  
 
Dagsorden 
1. Formanden orienterer 
2. Murer Jens Kill 
3. Fritz punkt 
3b. Fritz reception 
4. Ny viceværtsordning 
5. Etablering af bad i lejelejligheder 
(opfølgning) 
6. Behandling af klager over larm, i 
henholdsvis Sig 4,st tv og Sig 8, th. 
(opfølgning) 
7. Beboers barnevogn  
8. Fremleje  
9. Opfølgning på vandskade  
10. Inventar til bestyrelseslokale  
11. Punkterede ruder 
12. Eventuelt 
 
1 Formanden orienterer 
Der er en række lejligheder, hvor der ikke har 
været adgang for Brunata i flere år. Brunata 
skønner forbruget og bestyrelsen anser det for 
en sag mellem andelshaver og Brunata. 
 
Vi skal have lavet et brev, der orienterer om 
de nye krav til HPFI/HFI relæ. Trine 
fortsætter med det. 
 
Nøgle udleveret til PostDanmark 
 
 
2 Murer Jens Kill 
Taget i Ingerslevsgade er utæt og da der ikke 
er undertag, vil det fortsætte med at ske – 
uanset hvor mange vi reparerer det..  
 
Tom kontakter Henrik Lind og hører, hvad 
der er af muligheder ifb.m. skift af tag i 
Sigerstedsgade. 
 

Tagrende og løse tagsten i gården – det er 
næsten umuligt at få lift ind i gården. Vi bør 
overveje på sigt at gøre det muligt at komme 
direkte igennem gangen ved baggården uden 
at ”skulle dreje” til venstre.  
 
 
3 Fritz’ punkt 
Fritz har lavet en ny rapport over loftrum + 
kælderrum 
 
Der er endvidere lavet:  
Liste over lejere 
El & Vandmåleres placering 
Instruks i at henvende os til forsikringen (der 
er forskel på generel forsikring og glas-
forsikring) 
 
Returbreve: vi forsøger at kontakte dem pr. 
telefon og email 3 gange. Herefter må de selv 
sørge for at kontakte os. 
 
 
3b Fritz’ reception  
Lina og Mette køber sodavand og øl til kl. 
17.00. 
 
Benny sørger for borde. Tom holder tale på 
bestyrelsens vegne. 
 
 
4 Ny viceværtsordning 
udskudt 
 
5 Etablering af bad i lejelejligheder 
(opfølgning) 
Det er ikke tilladt at låne penge uden at 
spørge generalforsamlingen OG det vil give 
en huslejestigning for de berørte på 1000 kr. 
pr. mdr. En midlertidig løsning er at sætte en 
brusekabine ind, da de to berørte har et stort 
behov. Karin og Lina taler med Trine. Er der 
uenighed, udskydes beslutningen til næste 
møde. 
 
 
 



6 Behandling af klager over larm 
(opfølgning) 
Sigerstedsgade: Der er ikke larm nu og sagen 
lader til at være overstået. Sigerstedsgade 8: 
Vi har ikke hørt noget, men afventer. 
 
 
7 Beboers barnevogn  
En beboers barnevogn er blevet skåret op. Vi 
kan ikke vide, om det er folk udefra, der har 
lavet det. Bestyrelsen tager skarpt afstand fra 
handlingerne. Er der nogen, der har set noget, 
hører vi gerne om det. Vi håber at vi alle vil 
bidrage til at passe på husets og beboernes 
ting. 
 
 
8 Fremleje  
Der er gået koks i papirarbejdet omkring en 
fremleje (som var blevet godkendt af 
bestyrelsen). Andelshaveren er tilbage i juni 
og bestyrelsen gør ikke mere ved det. Jørgen 
skriver til ham. 
 
 
9 Vandskade  
Benny og Tom kigger på det. 
 
 
10 Inventar til bestyrelseslokale  
Lina har set på det. Hun arbejder videre med 
Trine om et forslag. 
 
 
11 Punkterede ruder 
Vi er desværre nødt til at starte forfra med at 
indsamle oplysninger om hvem, der har 
punkterede ruder da den gamle liste er blevet 
væk for viceværten. Karin laver en ny 
forespørgsel, der sendes rundt. 
 
 
12 Eventuelt 
Køb og salg – det bliver viceværtens opgave 
at skabe kontakt med beboerne for udlevering 
af nøgler samt syn. 
 

Ane og Rikke drages mere ind i arbejdet med 
salg, da det pt. er en stor opgave. Vi prøver at 
se, om sekretærgruppen vil overtage at skrive 
referat. 
 
Der har ikke været den store interesse for køb 
af KL 9 2.th på den eksterne venteliste. Hvis 
de første 100 ikke er interesseret sender vi ud 
til de sidste. Dernæst kan andelshaver selv 
sælge. Ved næste eksterne salg sendes ud til 
alle på ventelisten. 
 


