
Andelsforeningen Humlegården 
Bestyrelsesmøde 
d. 12. marts 2009  

 
Tilstede:  

Karin, Tom, Rikke, Ane, Trine 
Vicevært Peter er inviteret og deltager i 
hele mødet 
Afbud: Lina 
 
1. Information til bestyrelsen 
 
Mails fra beboere 

Der er kommet et forslag fra en beboer 
om udskiftning af hoveddøre. 
Hoveddørene bliver gået efter og tætnet, 
når de bliver malet, men bestyrelsen ser 
ingen grund til en hel udskiftning af 
hoveddørene.  
 
En henvendelse om dispensation til 
kæledyr, grundet børns ønske om kat. 
Der gives ikke dispensation til kæledyr, 
heller ikke efter ønske fra søde børn.  
På generalforsamlingen havde vi 
husorden til revision, og der var der ikke 
ændring af afsnittet om husdyr. 
 
Nykredit og gebyr stigning 

Vores bidrag i Nykredit er steget, uden 
at vi helt forstår det. Rikke undersøger. 
 
Beskatning og lejelejligheder 

Henvendelse fra nervøs andelshaver 
om skattereformens betydning for 
beskatning af andelsforeninger, såfremt 
alle lejelejligheder forsvinder.  
Bestyrelsen havde også problematikken 
oppe på generalforsamlingen.  
Næste generalforsamling bliver der et 
budgetpunkt, der sætter til side til en evt. 
beskatning. 
 
 

 

 

Nye kælderrum 

Der bliver ryddet kælderrum og lavet 
nye døre, så der bliver mere 
kælderrumsplads.  
 
2. Skimmelsvamp på loftrummene 
Bestyrelsen har været på runde i 
lejlighederne Sigerstedgade 4 – 10. De 
lejligheder, vi har beset, har ingen 
ulovlige udluftninger. Beskeden er sendt 
til byggesagkyndig, Henrik Lind.  
Bestyrelsen har særligt fokus på denne 
sag. Vi skal i samarbejde med Henrik 
Lind have lokaliseret, hvor svampen er. 
Foreløbig lader det ikke til, at svampen 
skyldes vores egne udluftninger. 
 
3. Husdyr og fremleje 
To andelshavere har hund. De og deres 
efterladenskaber skal væk. Advokaten 
orienteres og sættes på sagen. 
 
4. Digitalt TV 
Besøg fra Fiberbyen: Jacob og Claus 
 
Der orienteres om ændringerne i 
sendesignalet, der går fra analogt til 
digitalt (se i øvrigt den husstandsomdelte 
information, der kom med Vesterbro 
bladet). 
 
Det tilbud, vi har bedt om, går ud på at 
sikre, at alle i ejendommen kan få et 
godt digitalt signal ind i stuen og dermed 
kan se de 8 – 10 gratiskanaler, der 
politisk er vedtaget, alle skal kunne se.  
Tilbudet på antenne og kabling til alle 
lejligheder er ca. 200.000 kr. 
 
Beslutning tages endeligt på næste 
bestyrelsesmøde 
 
Tak til Jacob og Claus  
 
 
 



5. Priser i bad og vaskeri 
Der diskuteres, om prisen på vask skal 
reguleres. Prisens holdes på nuværende 
niveau. Der bliver forsøgt lavet et 
regnskab over forbrug og udgifter i 
vaskeriet. 
 
Det bliver også diskuteret, om der skal 
ændres i tidsrummet for, hvornår der kan 
vaskes og bades. Det forbliver også 
uændret 
 
Det besluttes, at man fremover kan 
reservere vasketid for 2 timer. 
 
6. Tilbud på tætningslister. 
Der er kommet et tilbud på udskiftning 
at vindueslister. Tilbudet er på ca. 
500.000 kr. Der indhentes endnu et 
tilbud. Prisen medførte en debat om den 
generelle tilstand af vores vinduer. Vi 
kontakter entreprenøren og beder ham 
om en generel vurdering af vores 
vinduers tilstand. 
 
8. Skadestatistik/bygningsforsikring 
Vi beslutter, at blive i IF på trods af 
præmiestigning. 
Der er kommet en rådgivningsaftale til 
underskrift omkring byggesagen. Rikke 
kigger det igennem. 
 
9. Låsetilbud 
Vi har fået to tilbud. Det kører på 
skinner.  
 
10. Underskrivning af regninger og 
dokumenter. 
 
 
11. Evt.  
Intet 
 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 30 marts 
2009 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


