
Dagsorden til bestyrelsesmøde i AB 
Humlegården 
den 1. oktober kl. 18.30-20.30 
 
Tilstede: Benny, Tom, Lina, Ane, 
Karin, Trine 
Afbud: Rikke 
 
1. Formanden orienterer 

2. Johan   
Udgået grundet manglende 
fremmøde 
  
3. Indbrud på kontoret 
Der har været indbrud på kontoret. 
Sandsynligvis af nogen der ved, hvor 
kontoret er, og hvor værdierne ligger. 
Der er optaget politirapport, og 
forsikringen er orienteret.  
 
4. Postkasserne 
Postkassefirmaet er noget ged. Der er 
problemer med ca. alt. Vi kører nu sag 
gennem administrationsfirmaet og en 
advokat. 
Der har været frist indtil 1. okt. til at 
ændre navne på postkasserne. De bliver 
sat op snartest.  
  
5. Kælderrum klar til tømning 
Kælderen under Sigerstedgade 6 – 8 
bliver tømt i løbet af måneden. Hvis 
man har ting, man ikke ønsker smidt 
ud, skal de hentes.  
 
6. Viceværtordningen. 
Der er problemer med viceværten. Vi 
overvejer at ansætte en ny. Vi har 
kontakt til ejerforeningen om et 

samarbejde om ny fælles vicevært og 
trappevask. 
 
7. Diverse mails:  
Vindueslister 

Nogle vindueslister hænger stadig. Vi 
undersøger, om lister er udvendig 
vedligehold. Såfremt de er det, 
udskiftes alle defekte lister via 
foreningens fællesøkonomi. 
 
Udnyttelse af loftet til 4. 

salslejlighederne 

Vi har fået en henvendelse om at købe 
loftrum til lejlighedssammenlægning.   
Muligheder og priser undersøges og 
fremlægges for bestyrelsen. 
Bestyrelsen er enig om, at udnyttelse af 
loftrummene er en 
generalforsamlingsbeslutning.  
 
Badet 

Badet er ikke i orden. Et 
bestyrelsesmedlem tager et par timer 
for viceværtløn og får gjort det 
grundigt rent snarest. 
 
Revurdering af tagprojektet (herunder 

sidste mødes punkt ang. pulterrum) 

Vi har fået en henvendelse med ønske 
om revurdering af tagterrasseprojektet. 
Bestyrelsen har diskuteret 
henvendelsen og har forståelse for den 
bekymring, der ligger i brevet om 
verdens skrantende økonomi og dens 
indvirkning på det danske boligmarked. 
Vi er af den opfattelse, at AB 
Humlegårdens økonomi og 
lånedisponeringer er fornuftige. Hvis 
man ønsker at diskuterer foreningens 



økonomi og låneoptag, er man meget 
velkommen til næste bestyrelsesmøde.   
 

Pulterrum: Der bliver etableret 
pulterrum/loftrum på den ene side af 
tagterrassen. 
 
Punkterede vinduer 

De punkterede vinduer, vi kender til 
bliver lavet i november. De 
andelshavere, der er involverede, vil 
modtage et brev om, hvornår der 
kommer håndværkere. Er man ikke 
hjemme, må man aflevere nøgle til 
viceværten. 
 
8. Husorden til revision 
Ane og Trine laver et forslag til 
revidering til næste møde 
 
9. Digitalt TV 
Vi har undersøgt muligheden for at 
foreningen kan få fælles TV kanaler 
digitalt. Der vil blive fremsat et forslag 
om fælles digitalt TV til næste 
generalforsamling. 
 
10. Eventuelt 
 
Rullen i vaskekælderen er i stykker. 
Der bliver arrangeret en reparation eller 
en ny. 
  
Parabolen i Ingerslevgade skal tages 
ned. 
 
Uafhentet tøj i vaskekælderen 

Det uafhentede tøj i tørrerummet ved 
siden af vaskekælderen bliver smidt ud 
i løbet af ugen.  
 

Udluftning af radiatorer på 4. sal 

Alle 4. sals lejligheder skal lufte deres 
radiatorer ud, da der er kommet varme 
på radiatorerne, og cirkulationen ikke 
virker optimalt med mindre 
radiatorerne udluftes. 
 
Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 23. 
september 2008 kl. 18.30 – 20.30 


