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Tilstede: Trine, Jørgen, Tom, Kent, Anne & Ida Marie 

Afbud: Dorte 

  

1) Andelshaver og konflikt med 

håndværker.  

Punktet udskydes grundet manglende 

fremmøde. 

  

2) Underskrift af købskontrakt vedr. 

salget af KLG 7 st. th. 

Der underskrives og sendes til Base1. 

  

3) Svar fra Henrik Lind vedr. behovet 

for maling af vinduer mod gården i 

KLG. 

Henrik Lind har undersøgt vinduerne i 

gården. De trænger til maling, men kan 

godt vente til der er budgetteret med 

maling i 2014. 

Vi beslutter at vente med maling til 

2014, som aftalt i budgettet. 

  

4) El-renovering Sig. 10, 4. th. 

Det godkendes og viceværten sørger for 

at depositummet udbetales. 

  

5) Vedr. rørføring på bagtrappen i 

forbindelse med etablering af bad. 

(Ingerslevsgade) 

Papirerne er mangelfulde. De skal klares 

før der kan godkendes. 

  

Bestyrelsen anbefaler ikke rørføring 

uden for lejligheden (på trappe eller i 

kælder). Det kan dog ansøges om 

tilladelse dertil. Rørføringer skal i så fald 

varme- og kondensisoleres og være så 

neutralt og så lidt indgribende som 

muligt. Bestyrelsen vil fra sag til sag 

vurdere kvaliteten af rørføringerne for 

blandt andet at sikre, at ejendommens 

værdi ikke forringes. 

  

6) Opdatering samt beslutning: Vand 

og varmemålerne 

De fleste af vores vand- og varmemålere 

er defekte og skal derfor udskiftes. Der 

er ingen argumenter imod, at vi skal 

have de nye elektroniske varmemålere. 

De er bedre og måler mere præcist. 

Brunata anbefales, da de er billigst. 

Bestyrelsen vælger Brunata.  

Projektet sættes i gang i uge 32 (8.-12. 

august). 

 

Kalk I vandet: 

Vi har rigtig meget kalk i vandet. 

Muligheden er måske at få sat et 

kalkrensningssystem på vores anlæg, så 

vores teknik (fx vandmålere, elkedler 

mm) øger dets levetid. Thor undersøger 

hvilke muligheder, der er inden for 

området. 

 

Vandvarme i gulvet: 

Vi beslutter, at der skal energimåler på 

alle vandopvarmede gulve uanset 

størrelse. 

  

7) Opdatering: Renoveringen af 

bagtrapperne. 

Tilbuddene er kommet, men gruppen har 

ikke set på det fælles, der kommer en 

indstilling til næste gang. 

  

8) Udskiftning af hovedventiler i 

kælderen 

Opdatering af situationen omkring 

udskiftningen af hovedventilerne i 

kælderen: Det har taget mere tid og 

været mere bøvlet end beregnet. Det har 

blandet anden medført lavt tryk på 

vandet da projektet har frigivet rigtig 

meget rust i systemet. Det vil der være 

lidt endnu.  

 

Udskiftningen af ventilerne medfører 

ikke lavere tryk på vandet, men hvis der 

bliver ved med at være lavt tryk selv om 

filtrene er renset, kontakt da venligst 

Thor. Det er muligt selv at rense filtrene, 

men hvis man skal have hjælp, er man 

velkommen til at kontakte Viceværten. 
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Firmaet har ikke kunne isolere 

ordentligt, så der kommer et 

isoleringsfirma ud og afslutter sagen. 

  

8) Opdatering af væggelus sagen 

Sagen er afsluttet, der er ikke flere kende 

væggelus I Humlegården – hurra. 

  

9) Beslutning: Automatisk ophævelse 

af reservering af vaskemaskiner  

Der har været fremsat ønske om, at 

reservering af vaskemaskiner automatisk 

ophæves, hvis maskinen ikke er i brug, 

således at andre kan benytte den. Saniva 

har ordnet det således at ophævelsen sker 

efter 10 minutter (også efter endt vask, 

hvis ikke hele reservationstiden 

benyttes).  

  

10) Bestyrelsens godkendelse af 

byggearbejde 

Efter en meget ubehagelig oplevelse med 

en andelshaver, ønsker nuværende 

bestyrelsesmedlem at trække sig fra 

byggesager. Bestyrelsen har haft en 

debat om, hvad man skal kunne for at 

sidde i bestyrelsen og hvor hurtigt man 

skal og kan rykke for enkelte 

byggeprojekter.  

  

Beslutningen blev, at ansøgning om 

byggearbejde fremover afleveres til 

viceværten, og at bestyrelsen behandler 

sagerne på først kommende 

bestyrelsesmøde. (Tom vil dog gerne 

være kontaktperson, så man kan kontakte 

ham med evt. spørgsmål og i forbindelse 

med hastesager).  

 

11) Orientering 

Humlegårdens nye Facebook-side 

Humlegården har nu fået en Facebook-

side som vil gøre det lettere at følge med 

i Humlegårdens aktiviteter. Find linket 

på vores hjemmeside under Aktuelt
1
. Når 

vi har fået 30 fans vil Facebook-siden få 

                                                        
1 http://www.abhumlegaarden.dk/index.php?p=87 

flere funktioner, så vi opfordrer alle til at 

klikke på "Synes godt om"-knappen. 

Facebook er en effektiv måde at formidle 

vores andelsforenings på – også ved salg 

af boliger. Blev gerne fan! 

 

El-renovering 

Der søges en EL-ingeniør, der kan 

rådgive om, hvordan vores ejendom EL-

mæssigt skal se ud i fremtiden. Vi 

arbejder på at lave en langsigtet El-plan, 

der kan præsenteres på generalforsam-

lingen. Om muligt må EL-renoveringen 

også tage højde for den EMO (energi 

mærkeordning), der laves. 

 

Loftgennemgang fra Knud Lavards 

Gade til tagterrassen 

Der indhentes tilbud på, hvad det koster 

og sættes i gang. 

 

Foreningen som ansvarlig udlejer 

Det foreslås, at vi påtager os et større 

ansvar for de lejere vi har - herunder 

opdatere og forbedre lejlighederne.  

Overvejelserne tages med videre. 

 

Overfusning af viceværten 

En beboer har lavet en grov overfusning 

af viceværten. Den tages videre til 

Administrationshuset, og der rettes en 

skriftlig henvendelse til den pågældende 

beboer. 


