
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 13. okt. 2010

Til stede: Tom, Ida-Marie, Jørgen, Bo, Thor og bygningssagkyndig Henrik Lind

Vedligeholdelsesplan:
Den tidligere 10 års vedligeholdelsesplan er 
nu udløbet og bestyrelsen inviterede derfor 
arkitekt Henrik Lind, til en snak om ny ved- 
ligeholdelsesplan for ejendommen.
Det foreløbige udkast til vedligeholdelses- 
plan samt de, indtil nu, fortagede vedlige- 
holdelsesarbejder blev gennemgået. Det er 
vurderingen at vi er godt med i forhold til 
vedligeholdelsen.
Bestyrelsen arbejder, i samarbejde med 
Henrik Lind, videre med at detaljere og 
konkretisere vedligeholdelsesplanen.

Usolgte lejligheder:
Foreningen har to tidligere udlejnings- 
lejligheder som skal sælges. Vi har haft to 
forskellige ejendomsmæglere til at vurdere 
lejlighederne. Disse vurderinger vil ligge til 
grund for prisfastsættelse til vores vente- 
lister. Lykkes det ikke at få solgt gennem 
ventelisterne, vil salget gå til 
ejendomsmægler.

Restancer:
En andelshaver har ikke betalt boligafgift i 
længere tid. Hvis andelshaver fortsat 
undlader at reagere på henvendelser fra 
administrator, igangsættes eksklusionssag.
En lejer har valgt ikke at reagere på 
gentagende påmindelser vedr. ubetalt 
husleje. En eksklusionssag bliver igangsat.
En andelshaver har haft udsættelse på en 
større restance til d. 01-10 2010. Denne frist 
er nu udløbet. Administrationsselskabet 
tager sig af sagen.
Bestyrelsen gennemgik den resterende del 
af restancelisten og konkluderede, at der på 
nuværende ikke er grund til at tage affære i 
flere sager.

Rengøring:
Der er aftalt en del ekstrapogaver med 
viceværten – herunder administrative 

opgaver i forbindelse med køb og salg af 
lejligheder, referater fra bestyrelsesmøder og 
opdatering af ventelister. Derfor besluttede 
bestyrelsen at bruge et professionelt 
rengøringsfirma til rengøring og trappevask.
Der bliver indhentet tilbud fra to firmaer.
Den nye rengøringsordning skal træde i kraft 
snarest.

Mødestruktur:
Da der ofte er tidspres på bestyrelses- 
møderne, og det kan være svært at nå alle 
punkter, blev det diskuteret hvor stor del af 
beslutninger og sager der kan klares over 
email.
Det blev besluttet at der i fremtiden skal 
træffes så mange beslutninger som muligt 
mellem møderne, for på den måde at få 
bedre tid til større, generelle, diskussioner på 
møderne.
Det blev dog samtidig besluttet at 
gennemføre statusopdatering på alle 
verserende sager, under stram disciplin.

Evaluering af arbejdsseminar:
Bestyrelsen og viceværten har siden sidste 
bestyrelsesmøde afholdt et arbejdsseminar. 
Her blev foreningens budget og økonomi, 
ved oplæg fra foreningens nye administrator, 
grundigt gennemgået. Efterfølgende 
diskuteredes visioner, værdier og mål for 
foreningen.
Der er enighed i bestyrelsen om at seminaret 
var givtigt, og at man har fået en langt større 
forståelse for foreningens økonomi og 
værdimæssige målsætninger.
Der vil på baggrund af arbejdsseminaret 
blive udfærdiget en redegørelse med 
konklusioner fra dagen, til omdeling i 
foreningen.

Evt.:
Der var ikke noget til dette punkt.


