
Referat af AB Humlegården 
d. 12. august 2008 
 

 
 
 

Tilstede: Karin, Rikke, Ane, Tom, 
Benny og Trine. 
ikke tilstede: Lina 
 
1. Formanden orienterer 
 
2. Brand i kælderen 
Der har været brand i kælderen  under 
Ingerslevsgade 146. Branden er påsat, og 
kælderen er udbrændt. 
Der har i forbindelse med branden været 
indbrud i et kælderrum. 
Politi og forsikringsselskab er på sagen. 
 
I alle opgange er røgalarmerne 
genetableret. Viceværten gennemgår 
røgalarmerne for nye batterier. Hvis 
røgalarmen i opgangen begynder at 
bippe, er det fordi, den mangler batteri. 
Kontakt venligst viceværten i stedet for 
at ødelægge den eller rive den ned 
 
Dørene ind til gården har været 
observeret åben. Vi arbejder på, at der 
bliver sat pumper hele vejen rundt. 
 
3. Postkasser 
Der skal sættes postkasser op forneden i 
alle opgange. Postkasserne er kommet. 
De bliver sat op snarest. 
 
4. Varmeregnskab 
Varmeregnskabet er kommet og 
afsluttet. Tom og Trine aftaler et møde 
med Sjeldani, hvor foreningens fælles 
varmeregnskab gennemgås. 
 
5. Tagterrasse 
Der har været besøg angående taget. 
Processen er i gang. Der skal tages 
stilling til, om vi vil benytte resten af 
loftet mellem Sigersted gade 8 – 10 til 
fælleslokaler fx. WC, tekøkken etc. eller 

om vi skal genetablere andelsloftrum. Vi 
tager den endelige beslutning på næste 
møde. 
 
6. Kunstudstilling 
Der er tidligere talt om have et 
kunstudvalg i vores gård. Udvalget 
kunne f.eks. tage kontakt til kunstnere og 
have rullende udstillinger i gården eller 
andre fællesarealer. Gårdudvalget er med 
på ideen. 
 
Bestyrelsen indkalder til stiftende 
generalforsamling, med henblik på at 
etablere en kunstforening. 
 
7. Børn og forældres gårdoprydning 
Vi har stadig problemer med oprydning i 
gården. Vi vil opfordre gårdlauget til at 
der evt. bliver etableret et legetøjsrum 
eller halvtag et sted i gården, som 
appellerer til, at børnene og forældre 
rydder op efter sig selv.  
 
Bestyrelsen henstiller til, at forældre 
sørger for, at deres børn ikke leger i 
kælderen 
 
8. Husorden til revision 
Bliver udskudt til næste møde 
 
9. Nye andelshavere – 
indflytningsmappe og ”goddag-team” 
Bestyrelsen afventer at få foreningens 
velkomstmappe på fil, så vi kan få den 
revideret og sendt ud til de nye beboere. 
 
Når den kommer, reviderer Ane og Trine 
den, så den kan komme i brug. 
  
 
 
 



10. Æstetisk udvalg – retningslinjer 
for opgange 
På grund af sammenlægninger er der 
adskillige døre, der er blevet blændet på 
både for- og bagtrapper. Bestyrelsen 
laver en liste over, hvordan fortrapper og 
bagtrapper skal genetableres. 
Andelshavere, der sammenlægger eller 
har sammenlagt, vil bliver orienteret.  
 
Malingen i vores opgange tager en del 
skade, når folk flytter ind og ud af vores 
forening. Bestyrelsen har talt om at 
tilbageholde en del af køb- og salgssum 
til reparationer af fælles arealer bl.a. 
opgange. 
 
11. Eventuelt 
 
Underskrifter 
Der underskrives regninger. 
 
Brugte kvindelige hygiejneartikler 
Vi har problemer med, at der bliver 
kastet brugte kvindelige hygiejneartikler 
ud fra en lejlighed. Vi tager kontakt til 
lejligheden og håber, at det bliver 
stoppet. 
 
Foreningens mobil bliver lukket 
Fritz (vores gamle vicevært) 
arbejdstelefon bliver lukket. Den har 
ikke været i brug det sidste lange stykke 
tid. Viceværten og bestyrelsen kan nås i 
telefontiden på tlf.: 3379 6061 
Bestyrelsen kan nås via mail: 
bestyrelsen@abhumlegaarden.dk 
og vicevært John: 
john@abhumlegaarden.dk 
 
Alle oplysninger kan i øvrigt findes på: 
www.abhumlegarden.dk 
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