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

Til stede: Tom, Ida-Marie, Bo, Kristian, Lina og Thor

Underskrifter:
Der blev underskrevet nødvendige 
dokumenter og fakturaer.

Overdragelse af Bo´s ansvarsområder:
Bo har beklageligvis valgt at forlade 
foreningen, og dermed også bestyrelsen. 
Bestyrelsen og viceværten takker for godt 
samarbejde. Kristian træder i Bo´s sted og 
overtager hans sager og ansvarsområder. 
Som udgangspunkt for overdragelsen 
redegør Bo for status i verserende sager.

1. Tætningslister
Muligheden for at køre en erstatningssag 
er undersøgt. Vi har sandsynligvis ikke 
nogen god sag, mht. at få maler til at 
erstatte og udskifte alle de defekte lister.
Vi kan muligvis få en mindre erstatning 
for listernes forkortede levetid. Advokat 
vil blive kontaktet for at gøre krav på 
dette.
Udskiftning af defekte lister vil blive 
forslået i vedligeholdelsesplanen 2011.

2.Ventilation
Der er blevet udarbejdet en analyse af 
foreningens ventilationskanaler. 
Konklutionen er at de eksisterende 
kanaler ikke er velegnede til ventilation 
fra baderum, og at de ikke er brugbare 
for tilslutning af mekanisk ventilation. 
I værste fald kan den mekaniske 
ventilation forsage store bygningsskader 
og bestyrelsen har på den baggrund 
besluttet at forbyde mekanisk 
ventilation på eksisterende 
ventilationskanaler.
Eksisterende mekanisk ventilation, 
tilsluttet ventilationskanalerne skal 
således demonteres.
Analysen fremstiller en række 
løsningsmuligheder ,som vil blive sendt 
til afstemning på generalforsamlingen.
Ønsker man at etablerer bad, må man 
for nuværende benytte den naturlige 
ventilation, eller ansøge kommunen om 

ventilation gennem gårdfacaden.

3.Forsikring
Foreningens forsikringsudgifter er det 
sidste år steget med 50%. baggrunden 
er at for mange småsager er blevet 
sendt videre til forsikringsselskabet.
Bestyrelsen forventer at forsikringen er 
tilbage på niveau næste år, og er 
opmærksom på ikke at sende alle 
småsager til forsikringsselskabet.

Salg af Sigerstedgade 10, 4.tv.
I forbindelse med salg af en tidligere 
lejelejlighed i foreningen, er der indkommet 
en forespørgsel på muligheden for, at en 
person på ventelisten køber lejlighed med 
videresalg til familiemedlem for øje. 
Bestyrelsen vurderer at dette ikke er rimeligt 
i forhold til andre interesserede på listen, der 
ønsker selv at købe og bebo lejligheden.
Lejligheden vil derfor blive tilbudt til næste 
interesserede på ventelisten.

Opgavegennemgang og prioritering:
Det ligger bestyrelsen meget på sinde at 
undgå henstand i verserende sager. Mange 
sager har lang behandlingstid og flere 
aktører, og risikerer derfor at blive 
uhensigtsmæssigt ”parkeret”.
Alle verserende sager var derfor blevet 
samlet til dette møde. Alle sager blev 
gennemgået og de nødvendige 
informationer, ansvarlige aktører, næste 
skridt, deadlines, m.m. blev noteret. 
Viceværten arbejder frem mod næste møde, 
på at udvikle et overskueligt system, der kan 
fastholde og udbygge nødvendig information
i de enkelte sager.

Bestyrelsesmøder resten af året:
I forbindelse med den kommende 
generalforsamling og overgang til nyt 
administrationsselskab, vil der i den 
kommende periode være ekstraordinært 
meget bestyrelsesarbejde. Der blev, på den 
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baggrund, besluttet at der bliver afholdt 
bestyrelsesmøde hver 14. dag resten af året.


