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Trine 
Afbud: Ane og Benny 
 
1. Informationsmøde 
Bade og vaskekort/ 

Det nye system kører. Displayet i 
baderummet virker ikke. Det bør være klar i 
løbet af ugen. Man kan godt bade! 
Der er mange, der ikke har hentet vaskekort. 
Der bliver stadig udbetalt penge fra de 
gamle vaskekort.  
Vi understeger, at det er andelshaver eller 
kendt lejer, der skal hente kortet. 
  
Den offentlige vurdering  

Foreningen ser stadig ud til at have et 
fornuftigt budget ift. vurderingen. 
 
Stigningen i realkredit bidrag  
Vores bidrag på realkreditlån er steget 
betydeligt. Udmeldingen er, at sådan er 
markedet, og at vi stadig har et relativt lavt 
bidrag ift. marked. 
 
Rotter i gården 

Der er set rotter i gården. Der har været 
rottefænger på.  
 
2. Hundehold 
Der er kommet en reaktion på vores 
henvendelse om hund. Personen var godt 
klar over, at hun ikke måtte have hund, og 
hunden flytter snarest ud til et 
familiemedlem. 
 
Det andet tilfælde bliver der taget kontakt til 
igen. 

 
3. Ventilation i tørrerummet 
Der er lavet hærværk mod udsugningen i 
tørrerummet II. Ledningerne er skåret over. 
De bliver reetableret hurtigst muligt.  
Man kan undre sig over, at nogen har trang 
til at lave bevidst hærværk mod et 
fællesrum, der benyttes af så mange.  
Sagen undersøges ved advokat 

 
4. Tagbyggeri 
Der har været en mand fra kreditforeningen i 
forbindelse med etablering af lån til 
byggeriet. Byggeriet forventes at starte 4. 
maj.  
 
Lofterne er ryddet og klar til håndværkere. 
Tak for hjælpen! 

 
5. Digitalantenne 
Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt det var 
hensigtsmæssigt at foreningen finansierede 
andelshavernes TV signal. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at stemningen ved 
generalforsamlingen tydeligt var for en 
fællesantenne. Bestyrelsen har derfor 
besluttet at etablere en antenne og kable hele 
foreningen, så alle i Humlegården kan se det 
TV, der politisk er besluttet bliver gratis 
udbud. Tilbudet lyder på ca. 200.000 inkl. 
moms. 
 
6. Tilskud til tagterrasse 
Regeringen har lavet en pakke, hvor man 
kan søge tilskud til renovering. Vi er i tvivl 
om, hvorvidt vi kan søge. Sagen bliver 
undersøgt, og vi søger selvfølgelig, hvis det 
kan lade sig gøre. 

 
7. Nøgletilbud 
Vesterbro Låsepartner og A-A låseservice. 
Har givet tilbud, der er gode begge to. Det 
bliver tjekket, hvor hurtigt de kan gå i gang. 
Begge systemer er Ruko låse 
Et af tilbudene bliver valgt og sat i gang 
hurtigst muligt. 
 
8. Regninger/Underskrifter 
Der underskrives 
 
9. Eventuelt 
intet 
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