
Bestyrelsesmøde AB Humlegården 
13. maj 2009 
 
Til stede: Tom, Benny, Rikke, Lina, Ane 
og Karin 
Afbud: Trine, Peter 
 
1. Fiberby: 
Fiberby har været på besøg for at sætte 
antennestik op. Der var 22 lejligheder, 
der ikke havde sørget for adgang, 
hvorfor Fiberby ikke kunne komme ind. 
Der bliver fastsat endnu en dato for at få 
ordnet de sidste. Er man ikke enten 
hjemme på denne dato eller lægger en 
nøgle hos viceværten, må man selv 
bekoste et stik på anden vis. Datoen for 
et nyt besøg af Fiberby bliver meldt ud, 
når den kendes. Der gives besked 
gennem opslag i opgangene, ligesom der 
lægges besked i jeres postkasser. Husk at 
være opmærksom på dette. 
 
2. Viceværten 
Viceværten har fået nye kontortider. 
Disse er: Mandag-fredag fra kl 9-10. 
Derudover har viceværten et 
mobilnummer: 29866896. 
Mobiltelefonen er åben hver dag mellem 
kl. 7-15. Man kan lave aftaler med ham 
på dette nummer. 
 
3. Vask 
Man kan fremover booke vasketider på 
internettet. Dette kan man gøre via 
Sanivas hjemmeside: www.saniva.dk. 
Denne kommer til at ligge på 
Humlegården hjemmeside: 
www.abhumlegaarden.dk. Man logger 
sig ind med det nummer, der står på 
kortet. Første gang er adgangskoden 
1234. Derefter vælger man sin egen. 
Man skal have brugt sit kort mindst én 
gang for at logge på. 
 
 

 
4. Gårdlauget: 
Der er generalforsamling i gårdlauget 
den 20.05. 2009. Der er mulighed for at 
stille op til gårdlavet, hvis man vil gøre 
bare en lille indsats for at holde vores 
dejlige gård ved lige eller gøre den 
bedre. Især børnefamilier er meget 
velkomne. 
 
5. Nøgler: 
Der bliver etableret et nøglesystem, så 
man har adgang til for- og bagtrappe 
samt vaskerum. Det er muligt at få sat 
lås i dør til egen lejlighed, som nøglen 
også passer til, ligesom det er muligt at 
købe hængelåse samt lås til postkasse. 
Disse låse må man selv bekoste. 
 
6. Tag/tagterrasse: 
Vi venter på afklaring omkring kontrakt 
med advokaten. Rikke kontakter 
advokaten. 
 
7. Diverse: 
Husk, at hvis der er noget, der skal 
ordnes, såsom pærer, der skal udskiftes i 
opgangene eller brandalarmer, der 
mangler batterier, så giv viceværten 
besked. Som nævnt ovenfor kan han 
træffes pr tlf.: 29866896. Det er også 
muligt at sende ham en e-mail: 
peter@abhumlegaarden.dk. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
4. juni 2009 


