
AB Humlegården 
Bestyrelsesmøde d. 19. juni 09 
Referat  
Tilstede: Rikke, Karin, Lina, Benny, 
Trine og Peter (Viceværten) 
Ikke mødt: Ane 
Afbud: Tom 

 
Fra viceværten 
Storskrald 

Vi har en container med storskrald om 
måneden, hvilket er ufattelig meget. 
Regningen bliver temmelig stor 
efterhånden. Vi henstiller til, at man 
ved meget store mængder storskrald, 
gerne selv må køre på 
genbrugsstationen. 
 

Badet 

Displayet i badet virker ikke igen. Der 
kommer service på igen. 
 

Vaskeriet 

Ubrugte vasketider bliver nu 
automatisk annulleret, hvis de ikke 
benyttes. Dette sker efter 15 minutter. 
Dette gælder både vaskemaskiner og 
tørretumbleren. 
 

Ferie 

Viceværten holder ferie uge 32 -33. 
Der bliver sat sedler op til den tid. 
 
Taget over Sigerstedgade 10 og 
Knud Lavardsgade 
Taget over Sigerstedgade 10 og Knud 
Lavardsgade trænger til reparationer. 
Det er ikke længe siden, disse tage er 
blevet udskiftet, hvorfor det ikke kan 
være rigtigt, at foreningen skal 
bekoste skaderne. Vi finder regninger 
frem på de to tage, og går videre med 
sagen. Der bliver taget hånd om det 
hurtigst muligt.  
 
Leg, børn og oprydning 
Bestyrelsen henstiller til, at der ved leg 
i gården bliver ryddet op enten af 
børnene selv eller deres voksne!! 
 
 
 

Viceværten og den anden forening 
Den anden forening vil meget gerne 
dele Peter (Viceværten) med os. Det 
er vi og Peter meget interesserede i. 
Forhandlinger går i gang snarest.  
 
Byggeriet 
Byggeriet er nu 4 måneder forsinket. 
Der bliver ringet til byggesagkyndige 
Henrik Lind igen. Ingen ved 
tilsyneladende, hvad der sker. Vi 
forsøger igen at finde forhindringen og 
få startet projektet. 
 
Køb/salg af lejligheder 
Der er en lejelejlighed til salg. Vi har 
besluttet at renovere lejligheden for de 
penge, der står på 
vedligeholdelseskontoen. Peter er på 
sagen og sørger for, at lejligheden 
bliver malet. Lejligheden bliver forsøgt 
solgt hurtigst muligt, og der er 
enighed om, at det betyder salg under 
vurderingspris. Ane står for salget. 
 
Der er senest solgt to 
andelslejligheder. Lejlighederne er 
solgt ca. 25% under pris. 
 
Gården 
Gårdlauet 

Der er indkøbt flere grill til gården. 
Hvis man gerne vil bruge dem, skal 
man henvende sig til viceværten. Vi 
har besluttet denne ordning, fordi de 
grill, der sidst blev indkøbt, er blevet 
stjålet. Der er desuden indkøbt  
parasoller. 
 

Rotter 

Der er rigtig mange Rotter i gården. 
Dette skyldes primært byggeriet i den 
anden forening. Den anden forening er 
kontaktet. Teknisk forvaltning er 
kontaktet, og der er lagt gift ud. Børn 
og voksne bør være opmærksomme på 
giften i forbindelse med ophold i 
gården. Lad helt være med at røre 
døde rotter. 
Bestyrelsen henstiller til, at dørene til 
bagtrapper og skraldespande holdes 
helt lukket. Lad venligst være med at 
fylde for meget i skraldespandene.  



 
Fiberbyen 
Har været ude for sidste gang for at 
sætte antennestik op. De lejligheder, 
der ikke har fået sat nye antennestik 
op, skal selv betale for at få sat dem 
op. Om ikke før så ved fraflytning. 
 
Ulovlige fremleje 
Der arbejdes videre, og det går stille 
og roligt fremad. 
 
Nølgeprojekt 
Der er fremsendt en låseplan. 
Projektet kører. 
 
Evt.  
Bestyrelsen holder sommerferie til uge  
34 
 

BESTYRELSEN ØNSKER 
RIGTIG GOD SOMMER. 

 

 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 24. august.  
kl. 18.30 – 20.30 
 


