
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 7. dec. 2010

Til stede: Tom, Jørgen, Kristian, Ida-Marie og Thor

Forberedelse, generalforsamling:
Da dette er det sidste bestyrelsesmøde før 
indkaldelse til ordinær generalforsamling 
blev der samlet op på de forskellige punkter. 
Særligt fokus på blev lagt på næste års 
budget og foreningens fremtidige økonomi. 
Der har de seneste år været store overskud 
på driften. Med med låneomlægning og 
besparelser på rengøring og vicevært 
forventes dette overskud at stige væsentligt. 
Det blev diskuteret i hvor høj grad 
overskuddet skal bruges på investering i 
vedligehold af ejendommen overfor  husleje-
nedsættelse og automatisk regulering.

Kontrakt, ny administrator:
bestyrelsen er i øjeblikket ved at udarbejde 
kontrakt med Administrationshuset. Det er, 
som udgangspunkt for et godt samarbejde, 
vigtigt at bestyrelsens forventninger til ny 
administrator er formuleret i kontrakten. 
For at sikre sig den bedst mulige kontrakt, vil 
bestyrelsen rådføre sig hos ABF.

Andelskrone næste år:
Foreningens revision ved at færdiggøre årets 
regnskab. På den baggrund er bestyrelsen 
blevet bedt om at fastsætte andelskronen for 
næste år.
Bestyrelsen er vidende om at der kommer ny 
offentlig vurdering i løbet af 2011 og at 
denne, efter al sandsynlighed, vil ligge et 
stykke lavere end den nuværende. 
Bestyrelsen vil imidlertid ikke agere ud fra en 
forventning om, hvad der vil ske, men i 
stedet reagere, når vurderingen kommer.
Derfor indstiller bestyrelsen til fastholdelse af 
den nuværende andelskrone.

Vedligeholdelsesplan:
Vedligeholdelsesplanen, med faste poster for 
2011, 2012 og 2013. Forholdet mellem 
æstetiske og rationelle dispositioner blev 
diskuteret.  Af større arbejder der forventes 

igangsat i 2011 skal nævnes, renovering af 
køkkentrapper, 400 v. til lejligheder, 
udskiftning af tætningslister og udskiftning af 
vand og varmemålere. Hertil kommer 
overvejelser omkring ventilation. Da denne 
post kan udgøre en meget stor 
enkeltstående investering, indstiller 
bestyrelsen til at der på generalforsamlingen 
nedsættes en arbejdsgruppe vedr. dette.

Vandskade:
En utæt brusekabine, i et af foreningens 
lejemål, har forsaget vandskade i en 
underliggende lejlighed. For at sikre sig at 
dette ikke gentager sig, vil bestyrelsen, på 
lejers regning, rekvirere aut. vvs-mand til at 
efterse og reparere brusekabinen.

Julefrokost:
Menúen til bestyrelsens årlige julefrokost 
blev diskuteret. Der var, med én enkelt 
undtagelse, stemning for flæskesteg. 

Hurtig opdatering, verserende sager:

1. Vandskade, Ingerslevgade, 148, kld.
Der lugter stadig, som følge af en 
vandskade, muggent i kælderen 
under Ingerslevgade 148. der vil blive 
opsat affugter.

2. Fugtskade, Sigerstedgade, 10, 4.th.
Der er, som følge af en uafsluttet 
tagrende under tagrenoveringen i 
Sigerstedgade, opstået en fugtskade i én 
af foreningens lejligheder. Den 
ansvarlige entreprenør udbedre 
skaden. Arbejdets udførelse afventes.

3. Finde ny rengøring/trappevask.
Bestyrelsen har, på baggrund af 
urimelige arbejdsvilkår for rengørings- 
assistenten, opsagt aftalen med det 
nuværende rengøringsselskab.
Der er i stedet indgået aftale med nyt 



rengøringsselskab.

4. Gennemgang på loftet.  
Det har, i bestyrelsen, været arbejdet på 
skabe gennemgang på loftet, mellem 
Knud Lavards Gade 3 og 5, og 7 og 9 
Dette arbejde er udsat til næste år.

5. Ophør, Fremleje.
En fremleje er udløbet. Der vil blive taget 
kontakt til andelshaver for afklaring.

6. Vindueslister.
Der arbejdes på at indsamle materiale, 
så det kan vurderes om der skal køres 
sag mod den maler der i sin tid 
beskadigede vindueslisterne.

7. Installationer, ombygning.
Der er i forbindelse med en ombygning 
blevet udført vandinstallationer, i 
foreningens fællesarealer. Dette er sket 
uden bestyrelsens godkendelse. 
Andelshaver vil blive kontaktet for 
afklaring.

Underskrifter:
Der blev underskrevet dokumenter og 
fakturaer.

Evt:
Der var intet til dette punkt.


