
AB Humlegården 
Bestyrelsesreferat 
24. august, 2009 

 
Tilstede: Benny, Ane, Karin, Tom, 
Lina, Rikke, Trine og Peter 
(Viceværten) - Alle fremmødt. 
 
Information til og fra bestyrelsen 

Vi har fået en henvendelse fra en 
sælger, der er utilfreds med 
proceduren og gebyrer vedrørende 
salg af lejligheder. Ane tjekker, at 
vores procedure og oplysninger ikke 
fejler noget. 
 
Besøg af AA låseservice: Martin 

Foreningen skal have nyt nøglesystem. 
Der er indhentet og valgt tilbud. AA 
låseservice var på besøg, og 
nøgleplanen blev gennemgået. 
 
Det pointeres, at alle skal have adgang 
til de indvendige kælderdøre 
(bagtrapperne) i nr. 6 og 8, så alle kan 
komme på tagterrassen. 

 
Alle gennemgange fra gaden til gården 
får samme nøgle. R98 får egen nøgle. 

 
Der bestilles ekstra nøgler til   
håndværker, bestyrelse, post, 
vicevært og skraldemænd. 
 
Hver lejlighed får udleveret tre nøgler. 
Hvis nøglerne bliver væk, skal de 
genbestilles gennem bestyrelsen. 
Lejlighedens indehaver står selv for 
bortkommende og ekstranøgler. 
 
Der bliver i forbindelse med det nye 
system mulighed for at få omkodet sin 
lejlighedsdør, så den kan åbnes med 
samme nøgle. Ergo har man mulighed 
for at få en personlig nøgle, der passer 
til hele ejendommen.  
Omkodning af lejlighedsdøre er på 
egen regning.  
Vi får den endelige nøgleplan tilsendt 
og godkender hurtigst muligt. 
 

 

Nyt tag -byggeriet 
Der er kommet referat fra 
byggemødet. Det ser fornuftigt ud. 
Næste byggemøde er d. 31. aug. 09. 
Vi sender en mand til mødet. 
 
Der er gentagne gange kommet mails 
fra plads chefen om, at vi har for 
meget stående på loftet. Vi kan ikke 
helt forstå problemet, da vi har 
pointeret rydningen fra staren.  
Tom tager kontakt til Henrik Lind, og 
finder en løsning 
 

Badet og det nye system 
Systemet i badet virker af h... til. 
Systemet er langsomt, taler russisk, 
tilslutter ikke varmt vand - er så 
irriterende, at man bliver vanvittig. 
 
Vi undersøger, hvad det koster at få et 
nyt system op. Det sker inden næste 
bestyrelsesmøde 
 

Tætningslister på vinduer 
Lina undersøger, hvad vi har gjort og 
ikke gjort med tætningslister. 
 

Ulovlig fremlejere 
Der er en håndværker, der har 
henvendt sig på vegne af en lejer, der 
ikke bor i lejligheden. Ved 
vedligeholdelse skal lejeren selv 
henvende sig og i øvrigt bo i 
lejligheden. Håndværkeren får en 
henvendelse om, at hans tilbud ikke 
kan accepteres. 
 
Der er pt. ingen lovlige fremlejere i 
andelen.  
Vi beder Sjeldani om at køre aktive 
eksekutionssager på de andelshavere 
og lejere, der bliver ved med at 
fremleje ulovligt. 
 

Hushold og affaldsproblemer 
Vi har problemer med hamstere, 
kaniner med mere rundt omkring i 
lejlighederne. Vi har på 
generalforsamlingen 2009 vedtaget en 
revideret husorden, der inkluderer, at 
man ikke må have dyr i 
Andelsforeningen. 



Det er en kende absurd, at vi vedtager 
en husorden og andelshavere vælger 
at pisse på den. Hamstere, kaniner og 
katte er også husdyr. 
 
Vi har et generelt problem med affald 
på bagtrapperne. Der er både til store 
lugtscener og alvorlig brandfare. 
Vi appellerer til, at folk er dygtige nok 
til at bære deres affald HELE vejen ned 
af trappen. 
 

Diverse 
 
Maling af kælderen fortsættes 
 
Betaling af termostater 
Vi har et problem med, hvilke dimser 
der hører til andelsforeningen og 
hvilke, der hører til andelshaveren. 
Vi undersøger termostater, vand og 
varmemåleres tilhørsforhold. 
Trine skriver brev til Brunata og 
Sjeldani 
 
Depositum for gamle vaskekort 
 – næste møde 
 
Viceværtordning med nabogården 
-næste møde 
 
Mere trappevask? – næste møde 
 

Underskrivning 
Der underskrives regning 
 

De næste bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 16. september 
Tirsdag. d. 6. oktober 
Onsdag d. 28. oktober 
Tirsdag d. 17. november 
Onsdag d. 2. december 
 
 


