
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 13. april 2011 
 

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

1)  Beboer deltager i dette punkt. 

En beboer ønsker at købe to andre lejligheder til 
sammenlægning. Mens istandsættelsen foregår 
ønsker beboeren at bo i den nuværende 
lejlighed og således en overgang have flere 
andele. En af lejlighederne i sammenlægningen 
er en tidligere lejelejlighed og derfor er 
foreningen sælger. Vilkår for dette salg blev 
drøftet.  
 

2) Drøftelse af pkt. 1 

Nøglen til lejligheden kan udleveres til opmåling, 
besøg med arkitekt mm. 
Køber skal eje den lejlighed, foreningen sælger, 
førend ombygning af den kan påbegyndes. 
Tom giver beboeren besked. 
 

3) Punkter til orientering    

 Efter stormen skal taget repareres. Det er en 

forsikringssag og udbedringerne forventes 

udført inden påske. 

 Thor holder ferie i uge 18. Akutte ting skal 

rettes til Formanden, Tom.  

 Der står en indkøbsvogn i Knud Lavards 

Gade. Sådanne skal køres bort/tilbage 

hurtigst muligt. Indkøbsvogne har det med at 

”avle” og blive til flere. Det er ikke 

nødvendigvis beboere i vores ejendom, der 

efterlader indkøbsvogne efter indkøb. Folk 

skal selv køre indkøbsvogne tilbage til 

butikken. 

 Fastnet-telefonen til viceværten nedlægges. 

Næsten ingen bruger den, de fleste bruger 

Thors mobiltelefon. 

4) Orientering fra viceværten - v. Thor 

 Kommunens rottemand har forsøgt sig med 

forskellige bekæmpelsesmidler og nu ser 

man ikke mere spor af rotterne. Vi satser på 

at problemet nu er løst. Alle skal være 

varsomme med ikke at efterlade madvarer i 

gården, og slet ikke smide brød ud ad 

vinduet. Det er ikke fuglene som indtager 

brødet! 

 Beplantning langs murene: Thor har været i 

gang med at plante og hybenroserne vokser 

godt. 

 Thor er i gang med at skære vedbend over. 

Det bliver hængende på muren til det er 

visnet, hvorefter det tages ned. 

 I et af rummene nær tagterrassen (overfor 

toilettet) bliver der lavet opmagasinering til 

hynderne, rengøringsredskaber mm. 

 Grillen sættes frem til sommersæsonen 

 Varmtvandsbeholderen renses onsdag 

(inden skærtorsdag) hvilket medfører lukning 

i nogle timer. Der sættes sedler op i 

opgangene. 

 Udskiftning af ventilerne i kælderen kommer 

til at foregå onsdag og torsdag efter påske, 

hvor der vil være lukket for både koldt og 

varmt vand i dagtimerne. 

 Der står mange ting uden for loftsrummene, 

og en beboer har endda låst tørreloftet af til 

brug for egen opbevaring. Det er naturligvis 

ikke acceptabelt. 

5) Status for øvrige sager  

 Energimærkningsordning: Thor er ved at 

indhente tilbud på den 

energimærkningsvurdering vi snart 

gennemfører (skal gennemføres hvert 5. år) 

 Vindueslister: tilbud kan snart indhentes 

6) Råbalance og vedligeholdelsesplan 

Vi har fået et økonomioverblik fra 
Administrationshuset, og det giver ikke anledning 
til bekymring.  

7)  Mail fra beboer om udbedring af 

vandskade.  

Sagen er syv år gammel, og beboer fik i sin tid 
tilbudt at få udbedret skaden, hvilket ikke blev 
taget imod dengang. Bestyrelsen betragter det 
som et forældet tilbud. 



8) Loftsrum/pulterrum, fremgangsmåde 

Vi er ved at nå slutspurten med opmærkning af 
loftsrum/pulterrum, og rydningen kan snart gå i 
gang. 

 Der bliver sat seddel på pulterrum, hvor der 

endnu ikke er mærkat på hængelåsen. 

 Der bliver hængt OBS-sedler om pulterrum i 

opgangene 

 Der laves en notits på hjemmesiden 

 Der sendes mail til de fremlejere, vi kan få 

kontakt til 

Et oprydningsfirma, vi før har benyttet, kan 
bestilles til opgaven. De loftsrum vi rydder 
aflåses af viceværten efterhånden som de 
tømmes. 
Oprydningsfirmaet starter med at sikre at gang- 
og tørreloftsarealer er ryddet, og rydder derefter 
de åbenlyst forladte pulterrum.  

9)  Vindueslister 

Thor mailer Dorte om hvilke opgange der 
allerede har nye lister. 

10) Renovering af bagtrapper 

Bagtrappen vil i perioder blive afspærret. Der 
skal stillads op og laves murerarbejde.  
Vi beslutter om vi vil have istandsat flere 
bagtrapper af det pågældende firma, når vi har 
set resultatet i de første to opgange. 
Renoveringen starter i Knud Lavards Gade 3 og 
5. 

11) Vedligeholdelsesopgaver 

Der er indhentet tilbud på forskellige opgaver 

 Fuger i murværk ved altan i Knud Lavards 

Gade udbedres 

 Synlige huller i toppen af ventilationskanaler 

udbedres 

12) Evt. 

 Vi har taget kontakt til Administrationshuset 

for at få en opdateret version af vores 

vedtægter, som derefter vil blive lagt på 

vores hjemmeside. 

 Trine vil gerne forelægge sin research om 

”cykelparkerings-biler” på næste møde.        

 


