
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 19. jan. 2011

Til stede: Tom, Jørgen, Ida-Marie, Kent, Dorte, Trine, Anne og Thor

Velkomst, ny bestyrelse:
Dette, først møde efter A/B Humlegaardens 
ordinære generalforsamling, bød på mange 
nye ansigter i bestyrelseslokalet. Der blev på 
Generalforsamlingen besluttet en udvidelse 
af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Det 
betyder at bestyrelsen nu, udover Tom 
Holmberg, Ida-Marie Lindeqvist og Jørgen 
Eriksen tæller 4 nye medlemmer. De nye 
medlemmer er: Trine Barfoed, Anne Jensen, 
Kent Michelsen og Dorte Bjerregaard 
Jensen.
De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt 
velkommen og introduceret til bestyrelsens 
mailsystem, adgang til administrationshusets 
intranet og fik udleveret bestyrelsesnøgler.

Mødedatoer, forår:
Der blev fastlagt mødedatoer for foråret. 
Bestyrelsesmøder vil blive afholdt hver 3. 
uge frem til sommerferien.
Der blev samtidig aftalt og fastsat dato for 
afholdelse af et bestyrelsesseminar i foråret. 
Det nærmere indhold af seminaret blev 
vendt og vil blive fastlagt senere.

Evaluering af Generalforsamling:
Fremmødet var som normalt på små 30 
personer og talte både gamle kendinge nye 
ansigter. Bestyrelsen benytter denne 
lejlighed til at takke for fremmøde og 
engagement på Generalforsamlingen.

Det var bestyrelsens indtryk at der var en 
stor tilslutning til, i fællesskab, at løse de 
praktiske udfordringer foreningen står 
overfor. Herunder stor tilslutning til at finde 
fælles løsning på ventilationsproblematikken, 
etablering af nye legepladsfaciliteter i 
gården, renovering af køkkentrapper og 
udbygning af el-nettet.

Et andet stort tema på Generalforsamlingen 
var foreningens økonomi og drift. Der er det 
foregående år lavet store besparelser 

gennem låneomlægning og 
vicevært/rengørings ordning. Disse 
besparelser slår igennem i 2011. Bestyrelsen 
kan såledesmed tilfredshed notere sig, at der 
i 2011 bliver råd til både væsentlig 
opprioritering af bygningsvedligeholdelse og 
en huslejenedsættelse på 10%.

Konstituering:
Den nye bestyrelse afviklede i 
overensstemmelse med vedtægterne 
konstituering, med valg af formand, 
næstformand og sekretær. Bestyrelsen 
tegner sig således:
Formand: Tom Holmberg
Næstformand: Ida-Marie Lindeqvist
Sekretær: Dorte Bjerregaard Jensen
Bestyrelsen er enige om at disse titler 
primært er en formel omstændighed og at de 
konkrete arbejdsopgaver fordeles ligeligt 
blandt medlemmerne.
Den konkrete arbejdsfordeling i bestyrelsen 
blev påbegyndt og indholdet af de forskellige 
ansvarsområder blev diskuteret.

Underskrifter:
Der blev underskrevet dokumenter og 
fakturaer.


