
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 23. marts 2011 
 

 

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

1) Mødeform 

Kents system er godt til at have sager 
vedhæftede dokumenter i. Bestyrelsen fortsætter 
med at skrive punkter på en dagsorden – 
seneste mandag inden et møde. Herefter står 
Jørgen for at prioriterer dagordenen. 
Alle bestyrelsesmedlemmer har en opgave ift. at 
sager inden for deres ansvarsområde kommer 
på dagsordenen når det er tid til det. 
 

2) Orienteringssager 

• Varmeregnskab. Den tidligere administrator 

har ikke præcist fået registreret sammenlagte 

lejligheder som sammenlagte. Der er også 

andre uklarheder.  

• Der er lagt rottegift ud i gården. Et hul ved 

kloakken ved porten mures til.  

• Der er blevet spurgt til opbevaring af gamle 

døre og radiatorer. Andelsforeningen står 

ikke for at opbevare døre – det gør den 

enkelt andelshaver. Både døre og radiatorer 

kan smides ud. Beboere bør dog være 

opmærksomme på, at hvis der mangler døre 

ved salg af andel, så bliver værdien af 

lejligheden nedsat ved vurderingen. Dog ikke 

hvis der er tale om en blændet dør. 

• Restancer: En enkelt lejer får ikke yderligere 

restance. 

• Fremlejer: de resterende sager undersøges 

af Administrationshuset 

• Gårdlauget har besluttet at lave en 

legeplads, det glæder vi os til 

 

3) Elektroniske vandmålere / varmemålere 

Trine er på opgaven - vil ønsker en digital 
løsning for både vandmåling og varmeaflæsning. 
Punkt på næste dagsorden. 

4) Forsikringssag, vindueslister  

Det blev i sin tid påtænkt at køre forsikringssag 

adskilt fra udskiftning af tætningslister til 
vinduerne. Vurderingen fra bl.a. advokat er, at 
der ikke er udsigt til at få hentet noget af det 
tabte hjem. 
Dorte er på sagen, og får den lukket hos 
Administrationshuset 
 

5) Beplantning på gadesiden 

Beplantningen langs muren omkring 
Humlegården trænger til et løft. Store dele af 
beplantningen i bedene ved fortovet er gået ud. 
Thor foreslår noget beplantning, som kan tåle 
både tørke og vejsalt. Også gerne lidt løgplanter. 

6) Tidligere lejelejlighed, Sig. 4, st. tv.  

Lejligheden er ret medtaget, uden bad mm. Den 
sættes til salg, først på ventelisten til 475.000, 
derefter evt. hos mægler. 

7) Salg af tidl. lejelejlighed, Klg. 7, st. tv. 

Base-1 har svært ved at sælge til den fastsatte 
pris på 499.000 kr. og forslår at nedsætte prisen 
på lejligheden til ca. 470.000 kr.  
Bestyrelsen beslutter at vente med en eventuel 
prisnedsættelse 

8) Indretning af permanente 

mandskabsforhold  

Da der er planlagt en del større 
renoveringsarbejder de kommende år. I den 
forbindelse kommer vi til at betale for skurforhold 
til håndværkerne. Det kan måske svare sig for os 
at indrette sådanne selv. 
  
Vi skal have undersøgt hvad krav til 
mandskabsforhold er og undersøgt prisen på 
skurvogns udgifter. Det skal også undersøges 
om vi må lave erhvervslejemål og leje ud til os 
selv. Thor undersøger sagen 
 

9) Udskiftning af ventiler 

Behovet for at udskifte ventiler til husets 
varmvandsforsyning er undersøgt af tre VVS’ere 
og der er et klart behov.  
Der er afgivet tre tilbud og bestyrelsen 
besluttede sig for det ene af dem. Inklusiv moms 
kommer det til at koste omtrent 100.000 
 
Der er gode ventiler på radiatorvarmesystemet.  



 

 

 

10) Mus samtale med Thor 

Jørgen, Tom og Trine tager sig af dette 
 

11) Evt. 

• Det kan se ud til at nogle vinduer bør males 

på et tidligere tidspunkt en 

vedligeholdelsesplanen lægger op til 

• Fortrapperne står uden lak. Det skal 

undersøges hvorledes de har det efter 

vinteren, og hvordan vedligehold kan gøres 

• Er det muligt at lave en mere enkel adgang til 

cykelparkering i kælderen, hvor man ikke 

skal igennem mange døre. F.eks. med 

adgang fra gaden. 

• Parkering af cykler i gården skal med til 

drøftelse gårdlauget. Det er besluttet at der 

ikke skal parkeres cykler i gården, men i 

stedet i cykelkældrene eller på gaden. 

• Forsikring - vi beholder forsikringsmægleren 

som har fundet et bedre tilbud til os dette år 

end sidste år. 

• Status på pulterrum. Nogle har bedt om 

ekstra mærkater. Alle beboere skal huske 

at mærke deres pulterrum inden 1. april. 

Bestyrelsen minder om at man kun har ret 

til et pulterrum pr lejlighed. 

 
 
 
 


