
Bestyrelsesmøde i  
A/B Humlegaarden  
d. 8. maj 2008. 
 
Tilstede: Tom, Trine, Karin, Ane, Lina, 
Benny og Rikke 
 
Dagsorden 

1. Formanden orienterer 
2. Valg af sekretær jf. vedtægterne 
3. Lov om opsætning af postkasser 
4. Køb af ny 

printer/kopimaskine/scanner 
5. Salg af andele/ ventelisten 
6. Etablering af bad hos lejere 
7. Nye låse 
8. Eventuelt 

 
1 Formanden orienterer 
 
Kontantkasse 

Den nye kontantkasse er i gang – husk at 
aflevere regninger til Tom. 
 
Referater 

Da vi har omfordelt opgaverne omkring 
referatskrivning, var der behov for at opfriske 
proceduren. Den er som følger: 
Referatet skrives af Trine eller Ane 
mailes ud til alle i bestyrelsen, der har 24 
timer til at give rettelser. 
Herefter rettes referatet igennem og mailes ud 
til alle på den interne mailliste og til 
viceværten – det gør Karin. 
Viceværten printer ud og omdeler referatet i 
papirform til alle lejligheder (også lejerne) 
 
Viceværtordning 

Viceværtfirmaet Racoon er ansat til at 
varetage vores viceværtordning, foreløbig et 
halvt år frem. De har, i de 8 dage de har været 
her, vist sig både effektive og gode.  
 
Cykler og motorcykler i kælderen 

Der bliver ryddet cykler fra kælderen i 
nærmeste fremtid. Der vil blive sat sedler op, 
når tiden er inde. HUSK at mærke din cykel i 

kælderen med navn og lejlighed, så den ikke 
ryger ud. 
 
Der må IKKE stå motorcykler i kælderen – 
hverken med eller uden fyldt tank. 
Der står på nuværende tidspunkt to, som 
bedes fjernet snarest. Det drejer sig om: 

• en Yamaha EM 13799 i kælderen 
under Knud Lavardsgade 9 

• en Cagina EM 16776 i kælderen under 
Sigerstedgade 8 

 
Punkterede Vinduer 

Benny overtager den videre procedure 
 
2. Valg af sekretær jf. vedtægter 
Vi skal jf. vores vedtægter vælge en sekretær. 
Det blev hermed gjort.  
Karin blev valgt – Tillykke 
 
3. Lov om opsætning af postkasser 
Fra den 1. januar 2009 skal alle lejligheder 
have postkasser nede i opgangene. Der er en 
del ventetid på levering, så vi prøver at være 
fremme i skoene og få bestilt inden sommer. 
Trine og Benny ordner og bestiller 
   
4. Køb af ny printer 
Det blev besluttet at købe en ny 
printer/scanner til kontoret – Lina står for 
indkøb 
 
5. Salg af andele og Ventelister 
Eksplosion i salg af andele 

Salget af andele er eksploderet efter 
generalforsamlingen besluttede at hæve prisen 
150 %. Salget tager rigtig, rigtig meget af 
bestyrelsens tid, og vi er nød til at forholde os 
til, hvad vi gør for at minimere antallet af 
frivillige bestyrelsestimer til noget, der er 
rimeligt. 
 
Fra brev til mail 

Ane, der sidder med salget nu, forslår, at vi 
omlæger al kommunikation til den eksterne 
venteliste (EV) fra breve til kun at være mail. 
Det giver en del problemer, da mange af de, 
der står på den EV, ikke er registreret med 



mail. Det blev besluttet, at der i næste brev 
om salg af andele bliver sendt et brev med, 
der fortæller, at folk skal henvende sig og få 
registreret deres mail. Efter en del diskussion 
var der enighed om, at der stadig skulle være 
mulighed for at modtage brev. Vi forudser 
massiv opbakning til maillisten. 
Trine formulerer brevet  
 
Egen fremvisning på den interne liste 

Vi besluttede også, at fremvisningen på den 
interne venteliste bliver gjort af sælger selv. 
Bestyrelsen står selvfølgelig for at lave opslag 
og sætte dem op, men herfra er det en direkte 
kontakt mellem sælger og intern køber. 
Det vil sige, at sælgers telefonnummer eller 
mail adresse (eller begge) kommer på det 
interne opslag. Den interesserede interne 
køber kan henvende sig direkte til sælger. 
Såfremt man ikke ønsker sit telefonnummer 
eller mail opslået internt, udfører bestyrelsen 
fremvisning som tidligere. 
  
Lidt om Humlegårdens eksterne venteliste og 

boligmarked 

Vi har svært ved at afsætte lejlighederne på 
vores venteliste for tiden, det kan skyldes 
flere ting: 
 

• Et stagnerende boligmarked 

• Banker der holder på pengene 

• At folk på ventelisten har skrevet sig 
op, da lejlighederne var til at betale 

• ..og sikkert mange flere 
 

Da der stadig er stor opbakning til vores 
eksterne venteliste, forudser bestyrelsen, at 
der kommer til at ske en udskiftning af folk, 
der står der, med forhåbentlig et større salg af 
andele som fordel. Hvis I kender folk, der er 
boligsøgende skriv dem endelig op, der er 
masser af lejligheder.   
 
Essensen er, at bestyrelsen jf. vores vedtægter 
skal fremvise lejlighederne for interesserede 
købere på ventelisten inden 6 uger fra 
lejligheden er sat til salg. I øjeblikket er det 

rigtig svært at nå, men vi løber så hurtigt, vi 
kan. 
 
Hvis bestyrelsen ikke kan finde en køber på 
den interne eller eksterne venteliste inden de 
6. uger, må andelshaveren selv sælge 
lejligheden til hvem, der måtte ønske den.  
 
Sammenlægning af lejligheder 

Jævnfør vores vedtægter skal vi mindst være 
100 andele i Humlegården. Det betyder, at der 
ikke må sammenlægges lejligheder, så vi 
kommer under 100 andele. På nuværende 
tidspunkt er vi 102 andele dvs. der kan sælges 
to lejligheder mere til sammenlægning. 
 
Det blev diskuteret, hvorvidt det krævede 
antal lejligheder i foreningen skulle sættes 
ned til f.eks. 90 lejligheder således, at der er 
mulighed for flere sammenlægninger. Dette 
indebærer en vedtægtsændring, der kræver 
flertal enten ved en enkelt generalforsamling, 
med et fremmøde på 2/3 eller flertal ved to 
generalforsamlinger, hvis fremmødet er for 
lille ved først afholdte generalforsamling. 
 
Information om salg på hjemmesiden 

Vores hjemmeside 
(www.abhumlegaarden.dk) er under stadig 
udvikling, og vi lægger flere og flere 
relevante informationer ud der. Det er altid en 
rigtig god ide at følge med i, hvad der sker i 
foreningen her. Bestyrelsen bruger allerede 
hjemmesiden til synsrapporter ved salg af 
lejligheder. Det er vores mål at inddrage 
hjemmesiden yderligere i denne proces. 
 
6. Etablering af bad hos lejer 
En lejer skal have etableret bad grundet 
dårligt ben. Der bliver etableret en 
brusekabine snarest. Processen sættes i gang 
af Lina 
 
7. Nye nøgler 
Det er lidt svært. Vi har to tilbud som på 
ingen måde er enslydende i antal af låse. 



Trine og Rikke prøver at danne sig et overblik 
over, hvad vi har behov for og indhenter 
tilbud ud fra det. 
 
Der tages hensyn til, at alle skal kunne 
komme til gården fra alle gårddørene og, at 
alle skal have adgang til bad, samt vaske- og 
tørrerum. 
  

9. Eventuelt 
Taget 

Byggetilladelsen er endnu ikke kommet fra 
kommunen, men vi forventer stadig, at der 
bliver lavet tag i 2008 
 

Praktisk forberedelse af mødet 

Lina blev valgt til mødeforbereder til næste 
møde. Dette inkluderer kaffe/the og vand 
brygning samt, hvad der måtte skulle til for at 
gennemfører et bestyrelsesmøde i 
Humlegården ☺ 
 
Næste møde torsdag d. 29. maj kl. 18.30 
i bestyrelseslokalet. 


