
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. marts 2010 
 
 
Til stede 
Ane, Peter (web), Bo, Kristian, Lina, Tom og Jørgen 
 
 
Dagsorden 

1.  Informationer til bestyrelsen samt status på løbende sager 
2. Indkomne mails 
3. Vurdering af lejlighed i Sigerstedsgade 4 
4. El-målere 
5. Nøgleregnskab 
6. Gårdlauget 
7. Brev til Sjeldani om administration 
8. Varmemålere 
9. Bagtrapper  
10.  Skift af firma til trappevask 
11. Underskrift, fakturaer 
12. Evt. 

 
 
1. Informationer til bestyrelsen samt status på løbende sager 
Tom har kontaktet Sjeldani og spurgt, om vi kan tilbagebetale nogle af vores lån. 
Umiddelbart kan det blive en dyr løsning, men det skal endelig afklares, når Irene 
(advokaten fra Sjeldani) kommer tilbage fra ferie. I mellemtiden arbejder vi på at få en ny 
vedligeholdelsesplan lavet. 
 
 
2. Indkomne mails 
Det blev koordineret, hvem der svarer. 
 
 
3. Vurdering af lejlighed i Sigerstedsgade 4, 2.th 
En ejendomsmægler vurderer den tidligere lejelejlighed til 798.000 kr. Han skal have 
70.000 kr. i salær for at sælge den. Vi mener, at vurderingsprisen er meget høj i forhold til, 
hvad lejligheder uden køkken og bad sælges til for øjeblikket. Formentlig handler det om, 
at han gerne vil have os som kunder, således at vi ved salg vil være nødt til at gå noget 
længere ned i pris end de 800.000 kr. Hertil skal lægges, at vi har faste udgifter på 
lejligheden så længe den ikke er solgt.  
 
Bestyrelsen har besluttet selv at sætte lejligheden til salg for 680.000 kr. i 14 dage (internt 
og eksternt). Interesserede kan kontakte vicevært Peter for fremvisning. Hvis der ikke er 
købere vil ejendomsmægleren få lov at sætte den til salg. 
 
 
 
 



 
 
4. El-målere 
Peter mangler stadig information fra flere lejere om el-målere, for at vi præcist kan vide, 
hvor mange, der skal skiftes. Formentlig handler det om, at der skal skiftes 3-4 målere og 
det koster ca. 1600 kr. pr. stk. 
 
 
5. Nøgleregnskab 
Vi har endnu ikke modtaget nøgleregnskab fra Sjeldani. 
 
 
6. Gårdlauget 
Vi mener at de timer, der er afsat til viceværtens arbejde for gårdlauget er for få – 3 timer 
om ugen til at håndtere storskrald og holde gården er for lidt. Det betyder, at Humlegården 
reelt kommer til at betale for meget, da vores vicevært alligevel går og gør arbejdet. 
 
Bestyrelsen har accepteret kontrakten frem til nu, således at gårdlauget kan få gjort deres 
regnskab færdigt. Vi kan ikke gå med på betingelserne som grundlag for en kontrakt 
fremover. Gårdlauget opfordres til at afsætte flere timer til at holde gården og håndtere 
storskald. Da der har været gentagne problemer omkring kontrakten beder vi desuden 
gårdlauget undersøge muligheden for at købe eksterne til at stå for arbejdet, så det bliver 
helt adskilt fra vores forenings økonomi. 
 
 
7. Brev til Sjeldani om administration 
Vi har forberedt et brev med en række punkter, vi ønsker at gennemgå med Sjeldani. Det 
handler grundlæggende om, at administrationen af foreningen er meget svær at 
gennemskue.  
 
Vi skal have det lavet sådan, at vi har den rette information til at tage beslutninger om 
vores fælles forening. Bestyrelsen venter et par uger med at gå i dialog med Sjeldani, så 
Sjeldani har tid til at blive færdig med årsregnskaberne for de foreninger, der har 
regnskaber, der følger kalenderåret. 
 
 
8. Varmemålere 
På generalforsamlingen blev der fremlagt informationer om nye varmemålere. For at 
genopfriske tankerne bag det, vil vi invitere Rikke fra den gamle bestyrelse til at komme og 
diskutere tankerne med os. 
 
 
9. Bagtrapper  
På generalforsamlingen diskuterede vi også renovering af bagtrapper. Det der blev 
fremlagt var en meget dyr løsning og i stedet pegede generalforsamlingen på, at den nye 
bestyrelse burde lave et forsøg ved at renovere loft og vægge på en enkelt bagtrappe.  
 
 



 
 
Det blev besluttet at lave forsøget på bagtrappen i Sigerstedgade 8, da mange af os 
kommer til at bruge den trappe for at komme op til den nye tagterrasse. Ida Marie går i 
gang med at indhente et par tilbud, som bestyrelsen kan tage stilling til (evt. med hjælp fra 
Jørgen). 
 
 
10. Skift af firma til trappevask 
Det firma, der vasker vores trapper for øjeblikket, lader til at ville gå ned i pris for at matche 
det nye tilbud, bestyrelsen har fået. Peter undersøger, om prisen er inklusiv eller eksklusiv 
moms (det skal være inklusiv moms for reelt at matche det nye tilbud). 
 
 
11. Underskrift, fakturaer 
Der blev underskrevet regninger. 
 
 
12. Evt. 
Det er blevet foreslået at lægge 3-fase strøm ind i foreningen, da der ikke er strøm nok til 
at fx en vaskemaskine kan køre samtidig med en opvaskemaskine. 
 
Det blev besluttet at indarbejde det i den kommende vedligeholdelsesplan. 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er den 24. marts kl. 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


