
Andelsboligforeningen Humlegaarden 
Bestyrelsesreferat d. 16. juni 2008 
 
Deltagere:  
Tom, Benny, Karin, Ane og Trine 
Afbud fra: Lina og Rikke 
 
Dagsorden 

1. Formanden orienterer 
2. Sjeldani og vand- og 

varmeregnskab 
3. Referater til underskrivning 
4. Punkter til næste møde 
5. evt. 

 
1. Formanden orienterer 

Bestyrelseslokalet 
Bestyrelseslokalet skal gøres færdig. Der 
mangler et skrivebord, et gulvtæppe og 
billederne skal hænges op. Tom 
koordinerer. 
Kælderrum 
Nogen skal lave et overblik over kælder 
rummene i forbindelse med, at 
loftrummende ved tagterrassen skal 
Rydes. Tom og Benny står for det 
Motorcyklerne  
Motorcyklerne i kælderen skal være 
fjernet inden 1. august, ellers får vi 
politiet til at hjælpe med at fjerne dem. 
Sommerferie og bestyrelsen 
Trine, Karin og Ane dækker 
bestyrelsesvagter i juli måned. Vi 
hænger en seddel op på opslagstavlen 
ved viceværtlokalet, hvor det fremgår 
hvem der har vagten. Bestyrelsesvagten 
kan i juli fanges på tlf.: 2427 8318. Ane 
koordinerer. Viceværtordningen og 
kontortider kører uændret i juli.  
 
2. Til og fra Administrationsselskabet 

Sjeldani 
Vand og Varmeregnskabet 
Der er henvendelse fra en andelshaver 
om vand og varmeregnskabet fra i år. 
Det er stadig ikke afsluttet. 
Sjeldani har endnu ikke lavet et færdigt 
regnskab.  

Desuden får vi en del henvendelser på 
målere, der ikke virker. På stående fod er 
der ingen, der har overblik over, hvor 
mange målere der virker og ikke virker.  
Der laves et skriftligt henvendelse til 
Sjeldani og Brunata. Trine formulerer. 
 
Ferie 
Sjeldani holder ferie hele juli måned og 
kører på halv kraft. Viceværten hænger 
sedler op om dette i opgangene. 
 
Aftalekonto 
Sjeldani vil have indsigt i vores 
aftalekonto. Tom undersøger, hvad det 
helt præcist inkluderer, men har 
fuldmagt til at give tilladelse. 
Vi beder samtidig om indsigt i de 
kontoer, hvor vores likvidmidler står 
eller som minimum en månedsoversigt 
over kontoer og nøgletal 
 

3. Referater underskrives 
Vi underskrev referater fra de sidste 
møder, og de er sat i arkiv. 
 

4. Punkter til næste møde 

• Husorden til revision 

• Nye andelshavere – 
indflytningsmappe/”goddagteam 

• Et æstetisk udvalg – 
retningslinjer for opgange, 
dørblændning ect. 

 
5. evt. 

Forplejning til næste møde: 
Trine – der købes stempelkande og frugt 
 
Bestyrelsesmøder i efteråret 2008  
12. august k. 18.30,  
3. sep. kl. 18.30 
1. okt. kl. 18.30 
23. oktober kl. 18.30 
20. nov. kl. 18.30 
4. dec. kl. 18.30 
17. dec. + Julefrokost kl. 18.30



Andelsboligforeningen Humlegaarden 
Bestyrelsesreferat d. 16. juni 2008 
 
 


