
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården 19. januar 2010

Tilstede: Tom, Christian, Lina, Ane, Peter, Ida, Bo og Jørgen

Referent: Jørgen

Dagsorden:
• Konstituering
• Fastlæggelse af møder i foråret
• Underskrive regninger
• Kommende sager
• Evt.

1. Konstituering
Der blev diskuteret opgaver og ansvarsområder. Fordelingen af ansvarsområder er beskrevet på det vedlagte bilag og vil 
også kunne ses på vores hjemmeside.

Formand: Tom
Næstformand: Ida
Sekretær: Jørgen

Der er også folk, som ikke er i bestyrelsen, der har påtaget sig opgaver for foreningen:

Peter vil fremover stå for vores web og vi håber dermed at kunne informere mere, samt skabe dialog om, hvad der sker i 
foreningen.

Trine vil fortsat stå for kontakt til Fiberby og hun vil undersøge muligheden for at vi kan modtage radio via vores kabler.

2. Fastlæggelse af møder i foråret
Der vil blive afholdt bestyrelsesmøde hver 3. uge om onsdagen kl. 18.30.

Mødedatoerne frem til sommerferien er:

10. februar
3. marts
24. marts
14. april
5. maj
26. maj
16. juni

3. Underskrive regninger
Regningerne blev underskrevet.

4. kommende sager
Tom gennemgik de sager, bestyrelsen starter med at tage fat på:

• Sager om ulovlig fremleje
• 2 eksklusionssager 
• Vindueslister
• Nyt tilbud på trappevask
• Salg af lejlighed (tidligere lejelejlighed)
• Gårdlaugets betaling for viceværtens arbejde
• Ny vedligeholdelsesplan

5. Evt.
Der var intet til punktet.



Næste møde afholdes onsdag den 10. februar kl. 18.30

Opgave Ansvarlig

FORMAND
• Økonomi og budget
• Vand- og varmeregnskab
• Store og små byggesager

TOM (bestyrelsen)

NÆSTFORMAND
• Restancer
• Vedligeholdelsesplan IDA (bestyrelsen)

SEKRETÆR
• Udarbejde dagsorden
• Skrive referat
• Gennemgang af foreningens rådgivning

JØRGEN (bestyrelsen)

• Salg og køb af andele
• Godkendelse af opbygning, fremleje og 

sammenlægninger ANE (bestyrelsen)

• Håndtering af ulovlig fremleje og klager
• Kontaktperson til gårdlauget
• Kontaktperson for viceværten LINA (bestyrelsen)

• Vedligeholdelsesplan CHRISTIAN (bestyrelsen)

• Forsikringssager
• Opdatering af intern og ekstern venteliste
• Kontaktperson for vicevært BO (bestyrelsen)

• Webansvarlig PETER

• Kontaktperson for Fiberby TRINE

• Postoverblik og ansvar for arkivering VICEVÆRTEN


