
                   

AB Humlegården 
Referat 09-12-09 
Bestyrelsesmøde om budget 2010 
_____________________________________ 
Tilstede: Ane, Karin, Tom, Rikke, Lina, Trine 
Fra Sjeldani administration: Kirsten
 

Maleaftale 
Der er lavet en aftale med Flügger på Ny 
Carlsbergvej. Aftalen går ud på, at 
beboere fra AB Humlegården kan få 
rabat mod at opgive foreningens 
medlemsnummer: 477000 
Alle er velkomne til at benytte ordningen 
 

Generalforsamling 
 
Generalforsamling 
7. januar 2010 
kl. 19.00 22.00 
i Vesterbro medborgerhus 
Lyrskovsgade 
 
Indkaldelse og skriftlig beretning 
udsendes før jul. 
 
Der skal vælges 3 personer til 
bestyrelsen.  
Tom og Karin og Lina er på valg – Tom 
og Lina modtager genvalg 
Desuden skal der vælges 2 suppleanter. 
Bestyrelsens nuværende suppleant 
ønsker ikke genvalg. 
 
Da bestyrelsens ene repræsentant går på 
barsel fra januar, bliver den ene 
suppleant fungerende bestyrelsesmedlem 
fra januar og tre måneder frem. 
 
Bestyrelsen opfordrer alle, der har lyst 

og tid, til at engagere sig i vores 

pulserende forening og stille op til 

bestyrelsen. 

 

Budget 2010 
Den huslejestigning, der blev vedtaget i 
forbindelse med låneoptaget sidste år, 
træder i kraft fra 1. januar. Fra januar 
bliver huslejen jf. vedtægterne også 
pristalsreguleret. 
 
Vand og varmemålere 
Vand- og varmemålere er andelshaveres 
ansvar at vedligeholde. 
Der er lavet en serviceaftale med 
Brunata, der betyder, at foreningen får 
en liste over hvilke lejligheder, der har 
målere, der ikke virker. Andelshavere 
med defekte målere vil efterfølgende 
blive kontaktet. 
 
Bagtrapper 
Der indhentes et entrepriseforslag på, 
hvad det koster at få lavet alle 
bagtrapper. Vi arbejder på at have et 
prisoverslag klar til generalforsamlingen. 
 

Regnskab 2009 
Resultatopgørelsen ser igen rigtig 
fornuftig ud. 
 
Vask og bad er afregnet og regnskab 
afsluttet. Fra nu kører alt over 
andelshavernes husleje. 
 
Udskiftning af punkterede vinduer 
(dugruder) og vindueslisterne blev 
vedtaget på sidste generalforsamling. De 
punkterede ruder er skiftet. De 
hængende vindueslister er endnu ikke 
skiftet. 



                   

 
Foreningens fælles antenne 
Der var på sidste generalforsamling 
debat om overgangen til digitalt TV. Der 
blev talt om - men ikke vedtaget - at det 
ville være en god ide at etablere en 
fælles løsning. Bestyrelsen er gået videre 
med projektet og fået etableret en fælles 
antenne og kablet hele andelen. Det 
betyder, at alle i foreningen – såfremt ide 
har et TV der kan modtage det digitale 
signal - kan modtage de kanaler, som 
medieforliget vedtog, at alle skulle 
kunne se uden betaling. Pengene er dog 
aldrig afsat på budgettet, og bestyrelsen 
har derfor brugt 200.000 kr. uden 
generalforsamlingens samtykke. Vi har 
gjort det i bedste tro, men har fået en 
bemærkelsesværdig anmærkning af både 
advokat og revisor. Sagen vil blive 
fremlagt på generalforsamlingen i både 
den mundtlige og skriftlige beretning. 
Bestyrelsen er helt klar over, at vi har 
lavet en fejl. 
 
Skat ved salg af sidste lejelejlighed 
Revisoren mener ikke, det er relevant at 
lave en skatteberegning pt, fordi den skal 
laves på grundlag af den ejendomsværdi 
huset har, når den sidste lejer fraflytter – 
det vil sige en ejendomsværdi, der kan 
være markant anderledes end den 
nuværende.  
 
Revisoren bliver spurgt om, det er 
relevant at lave en opsparing til 
beskatningen.  
Det diskuteres, hvad vi kan gøre for at 
beholde den sidste lejer. Muligheden for 
at leje kælderrum ud til erhverv vendes. 

 
______________________________ 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholde op til 
generalforsamlingen. 
Indtil da kan vi kontaktes på mail: 
Bestyrelsen@abhumlegaarden.dk 
 

Vi ses til 
generalforsamlingen 

 
RIGTIG GOD JUL OG 

FESTLIGT NYTÅR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


