
AB Humlegården  
Konstituerende bestyrelsesmøde 2009 
26. januar 2009 
 
Tilstede: Ane, Lina, Benny, Tom, Trine 
ikke tilstede: Rikke 
 
1 Formanden orienterer 
Punkterede vinduer 

Udskiftningen af punkterede vinduer er i 
gang. 
Tømningen af kælderen 

Vi er i gang med at tømme kælderen og 
har været nødt til at ansætte en ekstra 
mand.  
Ny rengøringsmand 

Vi har fået ny rengøringsaftale. Manden 
gør rent i vaske-, bade- og tørrerum samt 
alle trapper. Han gør et godt stykke 
arbejde. 
Viceværten og Gård lauget 

Gårdlauget vil gerne benytte sig af 
viceværten. Bestyrelsen understreger, at 
viceværten er ansat af Humlegårdens 
bestyrelse, og det er os, der laver 
aftalerne om andre opgaver end de, der 
står i hans kontrakt.  
Humlegården - En matrikel 

Vi er, som det blev præciseret på 
generalforsamlingen, blevet lagt sammen 
til en matrikel. Den hedder: 
1476 Udenbys Vesterkvarter. 
Brunata og vandaflæser 

Brunata var på besøg sidste uge. De 
laver en opgørelse over hvilke 
vandmålere, der ikke virker. Viceværten 
holder kontakten med firmaet. 
Ny multimaskine på kontoret 

Der bliver købt en ny printer/kopi og 
scanner til kontoret. 
Kælderrum  

Kælderrum under Knud Lavardsgade nr. 
9. og nr. 5. er ryddet. De indrettes som 
kælderrum. 
 
 

Konflikt om kælderrum 

Vi har en konflikt med et kælderrum. 
Der er i udgangspunktet tre, der deler 
kælderrummet, men den ene fylder 
væsentligt mere end vedkommende bør. 
Desuden har personen ikke ret til at have 
et kælderrum, da vedkommende er 
flyttet og bor i anden opgang og på 
tredje sal. Vedkommende bliver 
kontaktet og bedt om at flytte sine ting 
til loftrummet. 
Gammel forsikringssag 

Forsikringssagen om branden i 
kælderrummet er ikke afsluttet. 
 
2. Opsamling på Generalforsamlingen 
Bestyrelsen gennemgik 
generalforsamlingens beslutninger og 
forslag og satte i værk derefter. 
 
3. Konstituering, fordeling af 
arbejdsopgaver. 
 
Formand: Tom 
(se vedlagt) 
 
4. Udskiftningen af foreningens 
vaskekortautomater 
Benny kører videre med projektet, så det 
kommer til at køre så hurtigt som muligt. 
 
5. Graffitiafrensning og 
vedligeholdelse 
Vi har fået et tilbud på afrensning af 
graffiti på ejendommens vægge. 
Bestyrelsen har besluttet at få dem renset 
samt få det vedligeholdt et år frem. 
 
6. Henvendelse om videoovervågning 
af cykelkælderen. 
Henvendelsen er sket på baggrund af 
tyveri fra en cykelvogn samt hærværk 
mod samme. 
 
Bestyrelsen havde en længere debat om 
emnet, og måtte konkludere at vores 



kælder er meget åben for gennemgang 
og ophold. Vi blev enige om, at der er 
trin før videoovervågning, og vi har en 
tro på, at et låsesystem, der faktisk 
fungerer, kan begrænse antallet af 
mennesker, der ikke har reelle hensigter i 
kælderen. Bestyrelsen skubber til 
nøgleprojektet og henstiller endnu 
engang til, at dørene til bagtrapperne 
holdes lukket.  
 
7. Bestyrelsesmøder foråret 2009 
18. februar - kl. 18.30 
12. marts- kl. 18.30 
30. marts- kl. 18.30 
21. marts- kl. 18.30 
13. maj- kl. 18.30 
4. juni- kl. 18.30 
18. juni- kl. 18.30 

10. august- kl. 18.30 
 
8. Eventuelt 
 
intet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGAARDENS 
FORDELING AF ARBEJDSOPGAVER 2009 

 

ANSVARLIGE OPGAVER 
Tom FORMAND 

• Økonomi -samt budget 

• Vand- og varmeregnskab 

• Store og små byggesager 

• Kontaktperson til Gårdlauet 

• Tovholder på tagprojektet 

Karin SEKRETÆR 

• Opdatering af hjemmesiden 

• Dagsorden udarbejdelse 

• Postoverblik og ansvar for 
arkivering  

• Venteliste opdatering - intern og 
ekstern 

Trine NÆSTFORMAND 

• Mødereferent 

• Restancer 

• kontaktperson til Fiberbyen 
(Internetudbyder) 

• Medtovholder på tagprojektet 

• Tovholder på digitalt TV 

Ane • Salg og køb af andele 

• Godkendelse af ombygning, 
fremleje og sammenlægninger 

Benny • Store og små byggesager 

• Daglig drift og løbene vedligehold 

• Bad og vaskeri 

Lina • Håndtering af ulovlig fremleje og 
klager 

Rikke • Forsikrings sager 

• Tovholder på nyt nøglesystem 

  

 


