
 
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 14. april 2010 
 
Tilstede: Ida Marie, Kristian, Jørgen, Tom og Thor (den midlertidige vicevært) 
 
Referent: Jørgen 
 
Dagsorden 
(rækkefølgen på dagsordenen er ændret af hensyn til Thor, den nye vicevært) 
 
1. Ny vicevært 

a. Timelønnet eller fastlønnet? 
b. Tidsramme? 
c. Trappevask? 
d. Mødepligt, bestyrelsesmøde? 
e. Kontrakt, udkast fra Sjeldani 
f. Andet? 

2. Administration af nøgler og vaskekort 
3. Gammel vicevært 

a. Status 
b. Nøgleregnskab 
c. Andet? 

4. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 
a. Mails 
b. Forhandling omkring lys på loftet 
c. Ventilation 
d. Møbler, tagterrasse 
e. Sjeldani administration  
f. Tilbud på renovering af bagtrappe 
g. Salg af Sigerstedsgade 4, 2.th 

5. Bestyrelsens arbejdsgange 
6. Underskrift, fakturaer 
7. Evt.  
 
1. Ny vicevært 
Thor blev budt velkommen. Thor er vores ny, midlertidige vicevært. Bestyrelsen har 
begrænset viceværtsopgaverne på en række punkter. Det er fx aftalt, at Thor skal tage sig 
af viceværtsopgaverne og trappevask, men ikke opgaver for Gårdlauget. I udgangspunktet 
afregnes for 20 timer ugentligt, samt 5 timers trappevask ugentligt. Kontrakt for den 
midlertidige ansættelse er ved at blive udformet. 
 
Det er aftalt, at Thor er på ejendommen 
mandag til onsdag fra 8-14,  
samt torsdag fra 11 til 17.  
 
Thor sætter en seddel op i opgangene med arbejdstider og hans telefonnummer. 
 



Der er ikke fast kontortid, men da Thor er på matriklen i det nævnte tidsrum, kan vi alle 
ringe til ham på mobilen (2986 6896), hvis vi har brug for at mødes med ham. Thor 
deltager desuden i bestyrelsesmøderne, så han kender bestyrelsens overvejelser. 
 
2. Administration af nøgler og vaskekort 
Sjeldani overtager administration af nøgler og vaskekort. Hvis vi har brug en nøgle mere, 
eller brug for et nyt vaskekort, kontaktes Sjeldani, der så sender det med posten. 
Formentlig vil afregningen ske over den næste husleje. Sjeldani kan kontaktes på tlf. 3324 
2111. 
 
3. Gammel vicevært 
De sidste ting omkring afskedigelsen blev gennemgået. 
 
4. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 
4a: Gårdlauget har bedt om en nøgle til viceværtens kontor og til gården. Nøgle til gården 
udleveres af Sjeldani. Adgang til viceværtens kontor må ske via viceværten. 
 
I sidste måned blev der lavet aftale med en beboer om tilbagebetaling af restancer. 
Beboeren vil nu gerne udskyde tilbagebetalingen. Det blev afvist, da det kun er 3 uger 
siden, beboeren blev opfordret til selv at opstille et realistisk forslag for afbetaling. Dette 
forslag accepterede bestyrelsen på betingelse af, at det var bindende. 
 
Bestyrelsen accepterede at betale for cylinderen til en lås, som en beboer har fået åbnet af 
en låsesmed for at kunne lukke for vandet i ejendommen. 
 
Thor laver nu en gennemgang af loftsrummene i Sigerstedsgade, da det aldrig er blevet 
gennemført. Den beboer, der har fået adgang til et af de nye, små rum overfor køkkenet, 
vil blive anvist et andet loftsrum. Henvendelser omkring loftsrummene kan ske til Thor. 
Ved tvivlsspørgsmål afklarer Thor det med bestyrelsen. 
 
4b: Vi afventer svar fra entreprenøren omkring det lys, der er blevet lavet på loftet uden 
godkendelse. 
 
4c: Bo var ikke til stede, så vi går først videre med sagen om ventilationsskakterne på 
næste møde. 
 
4d: Der er møde om møbler til tagterrassen i den kommende uge. Møbler bliver købt 
snarest efter mødet. Der vil også blive lavet nogle få ordensregler for tagterrassen: Det 
væsentligste vil være, at brug af grill og åben ild er forbudt, da terrassen er lavet af træ, og 
vi bor i en gammel bygning. Alle, der bruger tagterrassen bedes være opmærksom på det 
allerede nu. Bestyrelsen vil sørge for indkøb af en gasgrill, der ikke vil kunne flyttes, så det 
er muligt at grille under forhold, der er trygge for alle. 
 
4e: Jørgen arbejder videre med punktet 
 
4f: Ida Marie har haft møde med et firma om renovering af en bagtrappe, og vi afventer 
deres tilbud. 
 



4g: Vi afventer at det sidste papirarbejde vedrørende salg af Sigerstedsgade 4, 2.th 
kommer i orden. 
 
5. Bestyrelsens arbejdsgange 
Vi havde en uformel drøftelse af, hvor stor arbejdsindsats, der forventes af det enkelte 
bestyrelsesmedlem. Vi vil fortsat tage mange af de små, dagligdags beslutninger over 
internettet. Samtidig vil vi forsøge at bruge bestyrelsesmøderne til diskussioner af de 
generelle linjer omkring vores forening. 
 
Vi arbejder videre med det i forbindelse med en afklaring af, hvad administrationsselskabet 
kan støtte os med. 
 
6. Underskrift, fakturaer 
Der blev underskrevet regninger. 
 
7. Evt.  
Der var ikke noget til dette punkt. 
 
 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 5. maj kl. 1830 


