
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 4. maj 2011 
 

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

Til orientering 

1. Vedligeholdelsesplan 

• Jørgen har talt med Isabella i 

Administrationshuset om vand/varmemålere, 

som jo fremgik af vedligeholdelsesplanen der 

blev fremlagt på Generalforsamlingen 2011 

som vedligeholdelsespost. Det er ikke 

nødvendigt med ny 

generalforsamlingsbeslutning for at kunne 

iværksætte udskiftning af vand/varmemålere. 

 
• Vinduernes malingstilstand skal undersøges 

nærmere. Tom taler med Henrik Lind. 

 

• Vi afventer forslag/tilbud om opfriskning af 

lakken på fortrapperne. 

2. Forsikringssag, tag 
Efter stormen er der blevet sat nye tagsten op af 
forsikringsselskabets egne folk og lige nu mangler 
blot understrygning.  

3. Overdragelse af nøgler 
Tom kontaktede Isabella for at høre om vi kunne 
udlevere nøgler inden fortrydelsesfristens udløb 
ifbm handel (en tidligere lejelejlighed er blevet 
solgt – foreningen er sælger). Det kunne vi ikke – 
vi ville være personligt ansvarlige som bestyrelse.  

4. Besigtigelse af lejlighed, hvor der var 
mistanke om ulovlige rør 

Der har været besigtigelse af den pågældende 
lejlighed, Henrik Lind var med. Der lavet rørføring 
ned i kælderen og andre ombygninger. som der 
ikke er søgt godkendelse til, og deraf en del som 
næppe kan godkendes efterfølgende. Bestyrelsen 
har godkendt én tegning, men det er et andet 
arbejde der er udført. 
 
I første omgang skal Thor (vicevært) have en 
beskrivelse af præcist hvilket arbejde der er udført 
– det afklarer Thor med håndværkeren. Tom 
ringer til Isabella og får rådgivning og aftaler en 

forretningsgang i sagen. 

5. Henvendelse om varmeapparat 
En beboer har et varmeapparat der larmer. Thor 
henvender sig når han er tilbage fra ferie 

6. Hjemmeside 
Humlegårdens nye hjemmeside er i luften fra 1. 
maj – se hvor flot den er blevet på 
www.abhumlegaarden.dk/ 

TIL BESLUTNING 

7. Fremlæggelse af valg af operatør til 
vand- og varmeaflæsning 

Udskydes pga afbud fra Trine.  
Der bedes om fornyelse af tilbud, referencer til 
foreninger der allerede har anlæggene/ 
systemerne. Kent tilbyder at indgå i arbejdet. 

8. Konsulent til at lave 
energimærkningsordnings-rapport 

Vi har modtaget to tilbud og venter på et tredje. Vi 
afventer at høre nærmere, og forventer snart at 
kunne træffe beslutning. Vi er spændte på hvilke 
råd vi får ift. efterfølgende energi-optimering. 

9. Vindueslister v. Dorte 
Udkast til invitation til at give tilbud er udarbejdet 
og der er udvalgt tre firmaer til at give tilbud. Vi 
skal have fastlagt nogle fakta om bl.a. antal og 
type af vore vinduer inden vi kontakter firmaer for 
tilbud. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Lind kigger 
kravs-specifikationen igennem. 

10. Bagtrapper 
Der er lavet to prøvetrin øverst på bagtrappen, 
KLG 3. Vi skal have et overblik over pris- og 
vedligeholdelsesniveauet på hhv. træ med lak og 
linoleum. Arbejdsgruppen må gerne tage med i 
overvejelserne om hvilken levetid der er tilbage i 
de eksisterende fernis-belagte trin. Fernis er 
stærkt men ikke noget vi kan bruge – det er 
ulovligt nu om dage. 

11.  Genbrugsrum – byggematerialer  
Bestyrelsens medlemmer af Gårdlauget tager et 
forslag med om at brugbare materialer ikke køres 
bort alt for hurtigt, så det kan nå at skifte hænder. 


