
AB Humlegaarden 
Bestyrelsesmødet 
Referat d. 17. nov. 2009 

 
Tilstede: Ane, Karin, Trine, Tom, Rikke 
Afbud: Peter (syg) 

 
Information til/fra 
 
Information til/fra beboerne 
Der er kommet en opfordring fra en 
beboer om at huske at rydde op i 
vaskekælderen. 
Vi henstiller til, at folk henter deres 
vasketøj inden 3 dage, og vi beder 
viceværten om at lave en varslet 
oprydning. 
 
Forespørgsel om morgenåben 
Det er besluttet, at Viceværten fra uge 48 
holder morgenåben onsdag 7 – 8. 
 
Nøgler til AB Sønderboulevard 
AB Sønderboulevard har fået nøgler til 
gården og storskraldet. Viceværten 
sørger for, at der bliver fremsendt en 
regning. 
 
Thekøkken og WC i forbindelse med 
tagterrassen 
Endeligt projekt og tilbud godkendt. Der 
mangler endelig godkendelse hos 
Københavns Kommune. 
 
Gårdlauget orientering 
Lina overtager gårdlavet og går til møde 
mandag med resten af gårdlavet. 
 
Lejelejlighed  
Vi har en meget ødelagt og fraflyttet 
lejelejlighed i Humlegården. Lejligheden 
bliver ryddet, så snart der kommer en 
container. Pengene på 
vedligeholdelseskontoen bliver brugt til 
renovering, og lejligheden bliver sat i 
stand hurtigst muligt. 

Nøglesystemet 
De problemer, der har været, bør der 
være styr på nu. Hvis der er flere 
problemer med nøgler, hører vi gerne om 
dem og løser dem, så godt vi kan. 
 
Der er sendt nøgle til Bladkompagniet. 
Vi undskylder ulejligheden 
 
HUSK: at kigge ned til viceværten og 
skriv under på, at I har modtaget nøgler. 
 
Hjemmeside 
Vi opfordrer til, at andelshavere bruger 
hjemmesiden. Vi bestræber os på, at 
relevante nyheder ligger der hurtigst 
muligt. Hold især øje med ”aktuelt”, 
hvor der findes information om 
igangværende projekter og nye tiltag i 
Humlegården. 
 
Websiden er punkt på dagsorden til 
næste møde, hvis man har meninger eller 
tilføjelser, er man velkommen til at 
henvende sig. 
Det blev diskuteret, om det er en ide på 
sigt at få en webmaster i bestyrelsen som 
kan peppe hjemmesiden op.  
Hjemmesiden findes på: 
www.abhumlegaarden.dk 
_____________________________ 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 2. december 
2009  
kl. 18.30 
 
Henvendelse til bestyrelsen kan ske via mail: 
bestyrelsen@abhumlegaarden.dk 
eller i viceværtens åbningstid. 
 

 


