
AB Humlegården 
Bestyrelsesreferat 
6. oktober 2009 

 

Tilstede: Karin, Rikke, Lina, Peter 
(Vicevært), Trine og Tom 
Afbud: Ane 
 
1. Information fra bestyrelsen 

 
Vindueslister 
Det er undersøgt, hvad det koster at få 
skiftet tætningslister på alle vinduer. Det 
er temmelig dyrt. 
Spørgsmålet er, hvor gode vores 
vinduer i det hele taget er. 
Der indhentes et tilbud mere, og vores 
entreprenør bliver kontaktet for en 
vurdering af vinduerne. 

 
Gulv hos lejer 
Der er indhentet tilbud på nyt gulv til en 
lejer. Det bliver lavet hurtigst muligt. 

 
Huslejerestancer. 
Vi har nogle voldsomme 
huslejerestancer. Bestyrelsen beslutter 
at følge den gælde varslingsprocedure i 
alle tilfælde. Det betyder, at nogle 
andelshavere snarligt står til eksklusion. 

 
Hul i taget & maling af cykelkælderen.  
Der er hul i taget over Sigestedsgade 
10. Der bliver tilkaldt en murer, der 
samtidig laver væggen i Cykelkælderen i 
Sigerstedgade mellem 4 – 6. 
Denne cykelkælder er næste punkt på 
kælder-male-runden. Det bliver varslet, 
når der skal arbejdes, og beboerne 
opfordres til i perioden at benytte andre 
rum i kælderen til deres cykler 

 
2. Radio 
Det undersøges, om det er muligt at få 
radio på vores TV antenne.  

 
3 Gårdlauet ekstraordinær 
generalforsamling. 
27. oktober kl. 18.30 er der 
ekstraordinær generalforsamling i 
Gårdlauget i bestyrelseslokalet under 
Sigerstedgade nr. 10. Alle er 
velkommen. 

 
 

4. Mekanisk udsugning ikke tilladt 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at 
mekanisk udluftning på aftrækskanaler i 
baderum IKKE er tilladt, medmindre der er 
givet særligt tilladelse – tjek jeres 
byggetilladelser! 

 
5. Toilet og tekøkken ved tagterrasse 
Der er sendt forslag om etablering af toilet 
og tekøkken. Tegningerne godkendes. 
 
6. Nyt låsesystem - nye nøgler 
Om kort tid udskifter vi alle låse i 
ejendommens fællesdøre. Nye nøgler kan 
hentes hos viceværten. Der kommer opslag 
i opgangene, når nøglerne er klar til 
afhentning. Nøglerne udleveres mod 
fremvisning af gyldig legitimation.  
 
Der udleveres 3 nøgler pr lejlighed. 
Nøglerne er kopisikret og kan ikke kopieres. 
Hvis nøglerne mistes, kan nye bestilles hos 
viceværten for egen regning. 
 
7. Brunata 
Det tilbud, Brunata har fremsendt på 
varmemålere, er lovpligtigt. Der er også 
givet en pris på tjek af vandmålere. Vi 
beslutter at godkende løbende tjek af både 
vand- og varmemålere. 
 
8. Sammenfald af vaskekort  
Vi har en sag om to vaskekort, der har kørt 
på samme lejlighed. Sjeldani er på sagen, 
og den søges afsluttet hurtigst muligt. 
 
9. Underskrivning af regninger 
 
 
 

 
Næste møde i bestyrelsen d. 28. oktober 

2009 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet 


