
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården 14. september 2011 
 
Til stede: Tom, Ida-Marie, Dorte, Kent og Thor (vicevært) 

1) Elingenør Jesper Brigsted leverer et 

oplæg om elrenovering af ejendommen 

El-forstærkning: Projektet indebærer, at  
”indmaden” udskiftes i de gamle klem-kasser 
med nye kabler, som er parat til 400 volt. 
Andelshaveren kan på eget initiativ og for egen 
regning tilkoble sig 400 volt. 
 
Bimåler: Et sådan projekt vil indebære, at vi får 
een eller få hovedmålere i foreningen, og i 
fællesskab betaler elregningen, og derefter 
opkræver internt på baggrund af en anden type 
målere (bi-målere) 
 
Bestyrelsens vurdering er, at det først og 
fremmest er elforstærkning/400 volt, der er 
efterspurgt.  
Selvom bimålerprojektet lyder interessant, så er 
det mere omfattende og vil gøre 
andelsforeningen til distributør af el og skabe 
administrationsarbejde. 

2) Gennemgang af projektlisten med henblik 

på opdatering 

Udskydes til næste møde 

3) Vand/varme-målerinstalationerne status 

og beslutning om projektets videre forløb. 

Der har været forespørgsler om hvorledes 
”ekstraarbejde” i forbindelse med projektet skal 
håndteres. Nogle steder har Brunata ikke 
umiddelbart kunnet komme til at montere 
vandmålere og varmemålere.  
 
Se det brev, som er vedlagt referatet. 

4) Planlagt huslejestigning 

Huslejen reguleres 1. oktober 2011 med 1,5%, 
sådan som det blev besluttet på 
Generalforsamlingen 

5) Utæt tag 

På baggrund af rensning af tagrender og 
henvendelser fra beboere (tak for dem!) er det 
tydeligt, at taget over Sigerstedgade 10, 
Ingerslevgade 144, 146, 148 og Knud 
Lavardsgade 9 er i en ret dårlig stand. Der er en 
del knækkede tagsten, der mangler både over 
og understrygning og der er utætheder i 
skotrender og inddækninger ved trappetårne.  

 
Henrik Lind bliver bedt om også at vurdere 
skaderne og behovet, så vi får endnu et blik på 
sagen. 
Arbejdet er ikke på vedligeholdelsesplanen, men 
kan ikke udskydes. Bestyrelsen og viceværten vil 
overveje, om andre opgaver kan udføres, 
hvis/når der alligevel er stillads oppe. 

6) Salg af lejlighed KLG 5, 3. tv 

En lejelejlighed skal sælges. Det skal besluttes 
om, hvordan og til hvor meget lejligheden skal 
sælges. 
 
Lejligheden sættes til salg på intern venteliste og 
derefter ekstern venteliste. Alle kan tilmelde sig 
den eksterne venteliste). 
 
Ejendomsmæglere har på lignende lejligheder 
vurderet for højt, når bestyrelsen har bedt om en 
realistisk salgspris. Vi fik derfor ikke solgt, og 
måtte gå ned i pris. Bestyrelsen støtter sig til 
salg af lejligheder i tilsvarende stand, og sætter 
den til salg til 490.000. 
 
Hvis lejligheden efterfølgende skal til mægler, 
kommer salæret oveni den pris, vi udbyder til. 

7) Afløbet i vaskerummet skal udskiftes.  

Vaskerummet vil være lukket de dage, arbejdet 
finder sted. Datoen er ikke fastlagt endnu. Der 
kommer opslag op i vaskerummet et par dage 
inden. 

8) Dato for generalforsamling 

Generalforsamling mandag den 9. januar 2012 
kl. 19.00 til 21.30.  Ida-Marie kontakter 
Kulturstaldene mhp at booke "Forsamlingshuset" 

9) Budgetmøde 

Bestyrelsen holder budgetmøde (forberedelse til 
generalforsamlingen) med Rasmus og Isabella 
fra Administrationshuset 7. dec. 2011 
 


