
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 15. juni 2011 

Til stede: Jørgen, Tom, Kent, Anne, Ida Marie, 
Trine, Dorte 
Referent: Dorte 

1. MUS-samtale med Thor referat og 
debat 
Bestyrelsen har afholdt Medarbejder-
Udviklings-Samtale med Thor. Der er stor 
tilfredshed med Thors fleksibilitet, indsats 
og overblik. Som bestyrelse kan vi 
bidrage til et fortsat godt arbejdsmiljø ved 
at være præcise om hvilke opgaver 
der prioriteres, og gerne følge op i 
samarbejde med Thor. Der må gerne være 
praktiske opgaver i arbejdet, og det er en 
mulighed, at nogle af de opgaver, vi 
køber ude i byen, kan tilbydes Thor som 
ekstratimer. 
Kontorforhold, løn, samspil med 
bestyrelsen blev drøftet 
 

2. Thors ferie og fordeling af 'hvem der så 
er hjemme' under hans fravær 
Thor vil holde to ugers ferie, slutningen af 
juli eller starten af august. Det bliver 
meldt ud senere. 
Isabella i Administrationshuset afslutter 
sin ferie 27. juni, og vil kunne håndtere en 
del henvendelser. Trine spørger en 
konkret beboer, om denne vil tage sig af 
akutte henvendelser under Thors ferie. 
 

3. Fremlæggelse af udvalgets 
indstilling og beslutning 
vedr. renovering af bagtrapper 
Der er indhentet tre tilbud, og vi giver 
byggekonsulenten Møllenborg besked 
om, at iværksætte arbejdet på nær 
gulv/trin. Det er som nævnt i tidligere 
referat opgang 3 og 5 der sættes i stand. 
 

4. Rengøringsordning.  
Nuværende ordning fungerer mindre 
godt. Der er ikke helt tilfredshed med 
rengøringsniveauet, kvaliteten er for 
svingende. Det nuværende firma har en 
måneds opsigelse. 

Thor kontakter et andet firma 
 

5. Tilbud fra Brunata vedr. 
varme/vandmålere, samt varsling af 
beboere  
Brunata har bekræftet deres tilbud. 
Udskiftningen skal ind i alle lejligheder i 
uge 32 (8.-12. august).  
Det kræver stor disciplin i fht at få 
afleveret nøgler til Viceværten, gøre plads 
til montøren. 
 
Der kommer et varslingsbrev rundt til alle 
beboere. Vigtigt: Hvis man IKKE har 
afleveret nøgle til Viceværten, så kommer 
man til at betale for en låsesmed. 
 

6. Orientering fra viceværten: 
 
Oprydning, loft/pulterrum 
Der er ryddet op på gangene og næsten 
alle tørrelofterne. Næste trin er at der 
klippes låse op på umærkede pulterrum 
og kasseret det der er i pulterrummene. 
Oprydnings-firmaet kontaktes. 
 
Stoppet kloak 
Thor kontakter Kommunen for at få en 
TV inspektion ud, idet der har være 
oversvømmelse to gange på det seneste 
 
Udskiftning af ventiler 
Opgaven er afsluttet og der er også blevet 
isoleret. 
 
Vandskade, Ing. 146, 4.tv. 
Det har været hul i skotrenden og der er 
løbet en del ind. Forsikringsselskabet har 
overtaget sagen. Det skal betragtes som 
en del af storm-skaden. 
 

7. Tætningslister vinduer 
Det bliver en ekstra-opgave for 
viceværten, som bliver løst løbende. 
 

8. Kommende bestyrelsesmøder 
Næste bestyrelsesmøde er 29. juni. Der 



efter er der sommerpause frem til 17. 
august hvor bestyrelsen mødes igen. 
 

9. Tagterrassen: 
Det er positivt at flere har opdaget og 
benytter tagterrassen. Der har været 
optræk til, at rummet bag tagterrassen 
benyttes som festlokale. Det er det 
imidlertid ikke indrette til.  
 
Brugerne skal selv sørge for at bære 
affald ned, vaske op mm. Man kan ikke 
regne med at kunne opmagasinere 
madvarer i køleskabet - det vil blive tømt. 
Der vil også løbende blive tyndet ud i, 
hvad der efterlades af husgeråd i skabene. 
Hvis du vil være sikker på at intet smides 
ud, så tag det med dig ned i lejligheden. 
Der udarbejdes lidt venlig info til 
ophængning. 
 

10. Evt. 
Det er rart, at der er kommet referater fra 
gårdlauget op i opgangene. Bestyrelsens 
repræsentanter i gårdlauget vil nævne, at 
flere borde/bænke er slidte - der rager 
søm ud nogle steder. 

 


