
AB Humlegaarden 
Bestyrelsesmøde  
Referat d. 16. september 2009 
 
Tilstede: Rikke, Ane, Lina, Trine, Tom 
og Peter 
Afbud: Karin 
 
Information til bestyrelsen: 
Der har været reparation af antennen 
grundet fejl i strømtilførslen – det er 
repareret. 
 
Der har været forsøgt indbrud i 
bestyrelseslokalet uden held. 
 
Peter indkøber ny bladblæser. 
 
Der er kommet en henvendelse fra en 
beboer, der har fået ødelagt udsugningen 
på grund af tagbyggeriet.  
Henvendelsen sendes videre til 
entreprenørfirmaet. 
 
Bennys mail 
Benny er gået ud af bestyrelsen. Lina 
træder i hans sted 
Sjeldani orienteres om Bennys 
udtrædelse 
 
Byggeriet – nedbrydningen er færdig, 
genopbygningen er påbegyndt, alt ser 
fint ud. Friborg og Lassen har bedt om 
udsættelse, så projektet først afsluttes til 
juleferien. 
Det accepteres på baggrund af den sene 
opstart. 
Vi undersøger muligheden  for at 
etablere toilet og tekøkken i forbindelse 
med tagterrassen.  
 
Tætningslister 
Der bliver indhentet flere tilbud på 
udskiftning af vinduernes tætningslister 
på ydersiden af ejendommen. 

Lina danner et overblik over hvor slemt 
det er evt. også på indersiden. 
Desuden kontaktes Henrik Lind med 
henblik på vinduernes levetid og evt. 
tidshorisont m.h.t. udskiftning. 
Vurderingen inddrages ved 
budgetlægningen og fremlægges på 
generalforsamlingen. 
 
Varme og vandmålere. 
Vi har efterspurgt en serviceordning hos 
Brunata og fået et tilbud. Rikke 
undersøger ordningen med Sjeldani og 
hører, om den er noget for os. 
 
Nøgler 
Der er kommet et sidste tilbud, men der 
mangler stadig nøgler til gårdindgangen 
og storskraldsrummet til den anden 
forening. Rikke tager fat i firmaet. Når 
også denne nøgle er på plads godkendes 
tilbudet. 
 
Husdyr – en berigtigelse. 
Bestyrelsen er, i forlængelse af det sidst 
udsendte referat, blevet gjort 
opmærksom på at små husdyr som 
holdes i bur ikke er omfattet af det 
almindelige forbud som er beskrevet i 
foreningens husorden.  
Man kan altså fortsat holde små kæledyr 
i sin lejlighed. Bestyrelsen beklager den 
fejlagtige henstilling og takker for de 
korrekte oplysninger som hermed 
viderebringes. 
Man kan  fortsat ikke holde hunde og 
katte og andre større husdyr. 
 
Besigtigelse af gulv 
En lejer har henvendt sig angående 
udskiftning af gulv i lejligheden. 
Vi retter henvendelse os til Henrik Lind 
og får ham til at besigtige gulvene med 
henblik på en vurdering. 
 
 



Huslejerestancer 
Der tages kontakt til en lejer der skylder 
mange måneders husleje – igen. 
 
Deling af ejendomsfunktionær 
opgaver og betaling 
Der er lavet en aftale med AB 
Sønderboulevard om fælles vicevært. 
Det betyder, at vi fremover er fælles om 
udgifterne. Udgifterne fordeles i forhold 
til boligforeningernes areal i gården, det  
svarer til ca. 2/3 til Humlegården og 1/3 
til Sønderboulevard. 
 
Orientering fra Gårdlauget 
Vi har valgt ny repræsentant til 
gårdlavet: Lina.  
I gårdlavet sidder nu en repræsentant fra 
både AB humlegårdens og AB 
Sønderboulevards bestyrelser. 
 
Vi har hørt, at gårdlavet har besluttet at 
lave en reklamefinansieret lejeplads. 
Det betyder, at en lille smugle af det 
grønne område fjernes for at få den 
tilstrækkelige sikkerhedsafstand til 
legeredskaberne. 
 
Vi vil gerne diskutere forslaget, og tager 
kontakt til gårdlauget. 
 
Vaskekortdepositum 
Bestyrelsen har udleveret de nye 
vaskekort uden depositum. 
Da Rikke har en kvittering på 100,- kr. 
for det gamle vaskekort, og ikke skal 
have et nyt, er det besluttet at udbetale 
100,- kr. til hende. 
 
Evt. 
Der skrives regninger under 
 

 
 
 
 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE  
D. 6. OKTOBER 2009 I 
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