
Dagsorden til bestyrelsesmøde i  
AB Humlegården 
den 20. november kl. 18.30-20.30 
Tilstede: Benny, Tom, Ane, Karin, 
Rikke Trine 
Afbud: Lina, 
Besøg af Hildur sig 4, 4.th og Jørgen 

KL 3, 4. tv 

 
Udnyttelse af loftrum til 4. 
salgslejligheder. 
Hildur og Jørgen fremlagde forslag om 
udnyttelse af loftrummene ved frasalg 
af disse til beboelse. 
 
Forslaget giver mulighed for at 
foreningen kan få en merindtægt og 
dermed udligne den varslede 
huslejestigning. Desuden vil vi blive en 
forening, der også har anderledes 
lejligheder  
 
Ideen er at sælge loftrum fra til 
udvidelse af 4. sals lejligheder.  
 
Projektet er selvfølgelig ikke muligt 
med mindre, der laves en plan om, hvor 
der etableres opbevaringsrum andre 
steder i ejendommen f.eks. i 
foreningens kælder. 
 
Forslaget bliver fremlagt på 
generalforsamlingen og sendt ud med 
indkaldelsen.  
 
Hildur og Jørgen går 

 
1. Formanden orienterer  
Der orienteres om hverdagen og 
praktiske tiltag i foreningen.   
 

Generalforsamling den 14. januar kl. 
19.00 i kulturhuset i Lyrskovsgade 
(ved Vesterbro bibliotek) 
 
Der bliver booket lokale og bestilt 
kaffe og vand. 
 
Ny vicevært per 1. dec. 08 
Der er ansat en ny vicevært fra 1. 
december. Han er ansat efter 
overenskomst. Vi er gået efter en 
mand, der er uddannet og har erfaring 
med arbejdet. Det er vores vurdering, at 
det er det, vi har fået. Han er ansat som 
selvstændig i et fuldtidsjob. 
Han hedder Peter Poulsen 
 
Forsikringssager 
Kælderbrand 

Der har været et stort 
renoveringsarbejde. 
Forsikringsselskabet er ikke helt klar. 
Taksator er rykket og handler. 
Brandsagen er måske snart afsluttet.  
 
Ny hoveddør 
Der er en lejer, der skal have ny 
hoveddør. Forsikringen kontaktes. 
 
Andet 
Det vi tror om hinanden 
Der har været henvendelse om en 
andelshaver, man er utryg ved. Vi er 
som bestyrelse enige om, at det er en 
rummelig forening, hvor folk må bo 
som de vil, så længe de ikke generer 
andre, og der ikke foregår noget 
kriminelt. 
 
NÆSTE MØDE D. 4. DECEMBER 
KL 18.30 


