
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 29. juni 2011 

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

1. Orientering om gårdfest  
Der er gårdfest 27. august - gårdlauget arrangerer 

og kommer med mere information senere. Godt 

initiativ. 

 

2. Automaten i badet fungerer dårligt. 

Hvad stiller vi op med den...? 
Thor forventer, at Saniva udskifter indmaden i 

automaten i denne uge.  

 

3. Gennemgang af Energi-Mærknings-

Ordnings-Rapport (EMO) og rådgivning vedr. 

denne 
Vi bestiller Arkitekt/ingeniørfirmaet A4 til at 

gennemgå rapporten på et bestyrelsesmøde. 

Rapporten bliver lagt på hjemmesiden. 

 

4. Forespørgsel vedr. lofts eller 

kælderrum 
En beboer på 1. sal benytter et kælderrum og et 

loftsrum, og spørger og de selv kan vælge hvilket 

af det de fremover vil benytte. De kan godt selv 

vælge, men bestyrelsen overvejer at inddrage 

pågældende kælderrum til andet formål, og hvis 

det sker, vil de pågældende beboere få anvist et 

andet pulterrum på loft eller i kælder. 

 

5. Spørgsmål om dør til køkkentrappen 

En beboer har forespurgt om muligheden for at 

indsætte en branddør i køkkenet ud til 

bagtrapperne? 

 

Det er formentlig foreningens døre, og derfor vil 

bestyrelsen bede Administrationshuset om 

vejledning om spørgsmålet. 

 

6. Montering af tætningslister - assistance   
Thor har spurgt om han må benytte en ekstra 

mand på opgaven, så han kan nå rundt i alle 

lejligheder inden vinter. Thor har spurgt Isabella i 

Administrationshuset som siger ok for modellen. 

Bestyrelsen siger også okay - Thor er dog 

ansvarlig for arbejdet.  

 

7. El-renovering.400volt 

Bestyrelsen beder rådgiver Jesper Brigsted give 

os indblik i hvad der vil være en fremtidssikret 

løsning og hvad det omtrent vil koste. Gerne i 

september. 

 

8. Loftsrum tømt 

En beboer har fået tømt sit loftsrum, idet 

vedkommende ikke har været opmærksom på 

kommunikationen om tømningen. Bestyrelsen 

mener, der er blevet kommunikeret tilstrækkeligt 

men har forståelse for at det er ærgerligt. 

Administrationshuset har godkendt proceduren 

og vil skrive til beboeren. Beboerens ting var 

blevet stillet i viceværtens depot og er nu 

beboerne i hænde igen.  

Bestyrelsen benytter lejligheden til at nævne, at 

det er en god ide at følge med i foreningens liv og 

tiltag. 

 

9. Henvendelse fra Gårdlauget 

Det er tid til at få betalt vores andel af regningen 

for legepladsen. 

 

10. Møderække for efteråret  

På mødet 17. august planlægger vi efterårets og 

vinterens møder. 

 

11. Tagterrassen  

Der har været engangsgriller deroppe, og det må 

under ingen omstændigheder forekomme. Vi er 

nødt til at minde hinanden om at det kun er 

gasgrillen der benyttes. Der er også fundet aske 

og cigaretskod i rummet ved tagterrassen. Alt 

deroppe er træ, og der er grund til at tænke sig 

godt om. 

 

12. Rengøringsfirmaet Nepro overtager 

rengøringen (baderum, vaskerum, tørrerum, 

for/bagtrapper, gårdtoilet, tagterrassekøkken og -

toilet). 

 

13. Jørgen Eriksen træder ud af bestyrelsen 

idet han har fået arbejde i Jylland. Bestyrelsen 

takker for en god indsats. 


