
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 2. marts 2011 
 

Til stede: Thor (vicevært), Jørgen, Anne, Ida 
Marie, Tom, Trine, Kent, Dorte 
Referent: Dorte (sekretær) 
 

1) Efterbehandling af den netop afholdte 

ekstraordinære generalforsamling 

Der mødte 25 andelshavere frem og de 4 
fremsatte forslag blev enstemmigt godkendt. 
 

2) Sagsstyringssystem 

Bestyrelsen arbejder med at udvikle sine interne 
arbejdsgange. Et bestyrelsesmedlem har evner 
ift. at programmere, og er ved at udarbejde et 
system som gør det nemmere for bestyrelsen at 
have overblik over opgaver og sager.  
 
Bestyrelsen er glad for det, der allerede er 
programmeret, og nu går indsatsen også på at 
tage det i brug.   

3) Etablering af ny hjemmeside. 

Der er fremsat ønske om, at vi får lavet en ny 
hjemmeside - bl.a. med henblik på at forbedre 
kommunikationen med andelshaverne, at gøre 
information lettere tilgængelig og virke mere 
attraktiv udadtil (fx i forbindelse med salg af 
andele). Hjemmesiden skal også aflaste 
bestyrelsen for gentagende spørgsmål. Svarene 
skal i stedet kunne findes på hjemmesiden.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
Tom, Thor og Kent. 
 

4) Udskiftning ventiler 

Der findes en del defekte og slidte ventiler til 
fordelingen i koldt og varmt forbrugsvand: en del 
af dem duer ikke og skal skiftes, så der kan 
lukkes for vandet.  
 
Viceværten får to andre VVS firmaer til at 
vurdere installationerne og behov for udskiftning 
og beder dem om tilbud på hhv. fuld udskiftning 
og tilbud på udskiftning af det de vurdere er 

behov for.  

5) Bagtrapper og byggerådgivning v. Anne 

Der er indhentet tilbud fra to bygherrer, og 
arbejdsgruppen vender tilbage med en 
indstilling. 

6) Plan for seminar  

Bestyrelsen afholder seminar for at komme i 
dybden med de overordnede linjer og med nogle 
større sager som isolering og ventilation. 
Seminaret afholdes lørdag d. 5. marts 2011. 

7) Fremleje  

Der er flere steder uoverensstemmelse mellem 
andelshaver og det navn der står på postkassen. 
Det betyder sandsynligvis at lejlighederne er 
fremlejet uden bestyrelsens godkendelse.  
Isabella fra Administrationshuset får post tilbage 
fra lejligheder, hvor der bor fremlejere, som ikke 
er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen 
fastholder en stram linje overfor ulovlig fremleje. 
  

8) Orientering om vindueslister 

Vi er nu klar til at indhente tilbud. Der vil blive 
behov for at få adgang til de lejligheder, hvor der 
ikke er nye lister.  

Information herom følger. 

9) Gårdlaug:  

Gårdlauget har i princippet to medlemmer, 
nemlig de to andelsforeninger, hvoraf 
Humlegården har stemmemæssig majoritet, da 
vi er den største forening.  
Anne taler på vegne af Humlegården på 
gårdlaugets generalforsamling. 
 

10) Evt. 

Proceduren for markering af pulterrum sættes i 
værk, og information og mærker omdeles 
snarrest. 
 
Underskrift af diverse dokumenter 

 

 

 
 


