
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården 17. og 24. august 2011 
 
Til stede: Tom, Anne, Ida-Marie, Dorte, Trine, Kent og Thor (vicevært) 

1) Energimålere på badeværelser med 

gulvvarme fra radiatorsystemet 

Der findes enkelte badeværelsesgulve i 
foreningen hvor der er indlagt rør med varmt 
vand til opvarmning. Brunata anbefaler  
at energiforbruget i gulve (under 5 m2) med 
varme fra radiatorsystemet beregnes 
skønsmæssigt ud fra arealet. 
 
I det tilfælde at flere etablerer denne form for 
gulvvarme, kræver det en vurdering fra en VVS 
ingeniør af om systemet kan trække det, for 
trykket i rørene kan risikere at falde.  
Vi får det undersøgt, og bestyrelsen anbefaler 
ind til da, at folk der ønsker gulvvarme laver det 
elektrisk. 
Beboere med vand-gulvvarmeforbrug er 
forpligtiget til at tjekke om deres fremgår af 
lejlighedens årlige varmeopgørelse, og ellers 
melde det til Brunata og viceværten. 

2) Pletmaling efter Brunatas besøg.  

Hos Thor kan man låne en smule radiator-maling 
i standard-farve så længe lager haves. Men det 
er grundlæggende op til beboerne selv at 
pletmale 

3) Låse på brandøre ved bagtrapper jvf. 

henvendelse fra beboer  

Der er blevet spurgt til, om bagtrappelåsene kan 
fjernes. Der blev i sin tid lagt vægt på at hver 
opgang har egen nøgle og at der er ordentligt 
låst til bagtrapperne. Det ligger bestyrelsen 
stadig vægt på.  

4) Må beboere selv udskifte døren til 

bagtrappen 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse, om 
hvorvidt man som beboer selv må udskifte sin 
dør til bagtrappen. Tom har kontaktet 
Administrationshuset og svaret er at bestyrelsen 
fastlægger retningslinjer for bagtrappedørenes 
beskaffenhed. Sådanne retningslinjer findes ikke 
pt. 

5) Diverse konkrete lejelmål 

Bestyrelsen drøftede forskellige sager om salg, 
restance og opsigelse 
 

6) Etablering af gennemgang på loftet. 

Der bliver etableret gennemgang hen over loftet 
to steder. Det er mellem KLG 3/5 og 7/9 hvor 
bygningerne ligger forskudt.  

7) Status pulterrum  

Alle rum uden mærkat er tømt. Det midlertidige 
pulterrum er blevet tømt efter skybruddet og 
resterende ting står i gårdlaugsrummet. Tingene 
fra gårdlaugsrummet skal hentes senest 1. 
september, hvorefter de smides ud – Viceværten 
kan låse op for folk, der skal hente. 

8) Status, tætningslister  

Projektet er afsluttet og har kørt godt. Enkelte 
lejligheder mangler, og bliver ordnet så snart 
viceværten kan få adgang. 

9) Status, udskiftning af vand & 

varmemålere  

De fleste steder er der udskiftet målere, Brunata 
er nogle steder gået forgæves, fordi folk ikke var 
hjemme. Andre steder kunne Brunata ikke 
komme til installationen. Bestyrelsen minder om 
at en låsesmed kommer på sagen, hvis man 
fortsat ikke afleverer nøgler eller er hjemme. 
Arbejdet er ikke afsluttet. 
 

10) Afløb i vaskerummet  

Der er fortsat problemer med afløbet, det 
oversvømmes ind imellem. Det er formentlig 
afløbet, der skal skiftes. Thor undersøger 
nærmere 

11) Besøg fra el-ingenør Jesper Brixsted.  

Henrik Larsen rådgivende ingeniør kommer på 
møde 14. sept og gennemgår muligheder for 
opgradering til 3 faser i lejlighederne (400 volt). 
Bestyrelsen ønsker at fremlægge et forslag på 
generalforsamlingen i januar 2012. 

12) Tidpunkt for besøg fra A4 Arkitekter  

A4 Arkitekter vil gennemgå anbefalingerne fra 
vores nye EMO-rapport 
(energimærkningsordning). 

13) Rensning af tagrender.  

Tagrender i Ingerslevsgade trænger til at blive 
efterset/renset. Der bliver indhentet tilbud på at 
få hele bygningen efterset (på nær de helt nye 



tagrender mod gaden i Sigerstedgade) 

14) Beslutninger om mindre vedligehold 

Enkeltstående opgaver under 10.000 kroner kan 
viceværten umiddelbart rykke på, men orienterer 
bestyrelsen på mail. Hvis der er tale om 
vedligeholdsopgaver over 10.000 kroner træffer 
bestyrelsen beslutning på mail eller møde. 

15) Service på varmecentralen.  

Den nuværende aftale på pasning af 
varmecentralen er dyr for foreningen og da 
serviceniveauet heller ikke score topkarakter bør 
det overvejes at skifte. Det nuværende 
servicefirma har overset  væsentlige fejl i 
systemet, blandt andet utætheder og rust. Det 
overvejes at overgå til en "slankere" 
servicemodel, hvor nogle opgaver løses af 
viceværten.  
Dorte og Thor er på sagen 

16) Betalingssystem i badet. 

Det har i enkelt tilfælde været gratis at gå i bad 
eller man kan gå i bad ud over den tid, man har 
betalt for fordi ventilen ikke lukker. Den er nu 
blevet renset, og hvis ikke det hjælper skal 
ventilerne muligvis skiftes. 

17) Mulighed for Værksteder 

Hos andre foreninger har man rum, som 
beboerne kan bruge som værksted. Der er flere 
rum i kælderniveau, som kunne komme på tale. 
Hvis nogle er interesserede i at være med til at 
rigge et fællesværksted til, så henvend jer til 
Thor 

18) Kommunikation med Gårdlaug  

Der vil blive ryddet op i elektronikskraldrum, 
blandt andet vil sandbunken blive ryddet væk. 
Bestyrelsen foreslår gårdlauget, at væggene 
males og at der sættes hylder op. 

19) Status på bagtrappeprojekt og hvorvidt 

arbejdet kan være udført i indeværende 

budgetår 

Der er lavet en opdateret tidsplan. Trine har talt 
med Isabella i administrationshuset, og det er 
ikke noget regnskabsteknisk problem, at 
projektet afsluttes nogle uger inde i det nye 
budgetår (som starter 1. oktober) 
Der kommer informationssedler rundt i de 

berørte opgange, KLG 3 og 5. Disse lejligheder 
skal aflevere nøgler, for køkkentrappe-dørene 
bliver også malet og skal i den forbindelse 
åbnes. 
 

20) TV- kanaler (for dem med ”Boxer”) 

Fiberby har meddelt, at der har været et nedbrud 
på vores antennesystem der har medført et 
kanalhop hos de, der har "Boxer". 
 

21) Opfølgning på MUS-samtale med 

Viceværten 

Et af emnerne var muligheden for at Thor kunne 
få ekstra projekter, hvilket allerede sker. 
Der skal drøftes løn til efteråret 
Kontorforhold: Thor blev bedt om at lave et 
budget for forbedring af kontorforhold. 
Bestyrelsen mener også vi bør tænke i 
etablering af separat bad og toilet og enkle 
køkkenfaciliteter.  

22) Forsikring 

Ida Marie har talt med vores forsikringsmægler. 
Vi skifter forsikringsselskab, men har samme 
dækning som før.  
Thor ønsker at få præciseret hvem han skal 
kontakte, når der sker noget, altså få 
kommandovejen ridset klart op. Ida Marie får 
opklaret dette hos Dahlberg 
(forsikringsmægleren) og/eller 
forsikringsselskabet. 
 
 
 


