
Andelsforeningen Humlegaarden 
Bestyrelsesmøde  
d. 4. juni 2009 

 
Tilstede: Benny, Tom, Trine & vicevært 
Peter 
Afbud: Lina og Karin 
 
Besøg af beboer 
Besøg af beboer, der ønsker 
afdragsordning. Den blev givet. 
 
1. Til og fra Bestyrelsen 
Ulovlige fremlejer 
Der bliver fremlagt en liste over ulovlige 
fremlejere i foreningen. De enkelte sager 
bliver undersøgt.  
 
Paraboler: 
Parabolerne i Ingerslevsgade er pillet ned - 
tak for det. 
 
Vær opmærksom på at Sigerstedgade 
bliver ensrettet fra Grundlovsdag 
 
Køb og salg 
Der har været et salg, og der er en ny 
lejlighed til salg. Tjek hjemmesiden for salg 
af lejligheden.  
 
2. Fra Viceværten 
Vi er næsten igennem udskiftning af de 
punkterede ruder. De sidste forventes 
udskiftet inden sommer. 
 
Vinduespudsning 
Rengøringsmanden Hassan vil ikke pudse 
vinduer, så vi må finde en anden løsning. 
Sagen bliver sat på hold ind til taget er på 
plads. 
 
Røgalarmer - IGEN 
Der bliver sat røgalarmer i Sigerstedgade 
10 igen. Vær sød at kontakte viceværten 
hvis røgalarmen hyler. PIL DEM IKKE NED. 
Det er batteriet, der skal skiftes. 
Viceværten tjekker alle røgalarmerne.  
 
Viceværten og den anden ejendom 
Ejendommen i den anden ende af gården 
vil gerne vil have Peter som deres 
vicevært. Der går forhandlinger i gang om 
dette.  
 
 
 
 
 

3. Fiberbyen 
Regning til Fiberbyen er underskrevet.  
Fiberbyen kommer igen d. 18. juni kl. 
8.30 – 16.00 til de lejligheder, der ikke 
afleverede en nøgle sidste gang 
Fiberbyen var her. 
HUSK at aflevere nøgler til viceværten, 
hvis du ikke er hjemme. Det er sidste 
chance for at få sat stik op. Hvis man ikke 
afleverer en nøgle, må man selv bekoste 
stikket. Ved manglende stik ved fraflytning 
etableres et stik på fra-flytterens regning. 
 
Hvis der er nogen, der har problemer med 
stikkene, kontakt da venligst hurtigst 
muligt Fiberbyen på Claus@indienet.dk 
 
4. Entreprise og byggeri 
Entreprisekontakten er underskrevet og 
byggeriet bliver sat i gang, når de sidste 
detaljer er på plads.  
 
Alle tegninger er kommet. De ligger hos 
Viceværten, hvis man er interesseret i at 
se dem.  
 
Taget i Knud Lavardsgade er i temmelig 
elendig forfatning. Dette skal undersøges. 
Taget er fra 2002 og  temmelig nyt, så det 
bør ikke være så dårligt. Peter undersøger 
sagen nærmere. 
 
5. Gårdlauget 
Der har været generalforsamling i 
Gårdlauget. Der er valgt en ny bestyrelse. 
Ny formanden er Benny. Der er taget 
initiativ til en ny legeplads. Vi afventer en 
revision af budgettet.  
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