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1) Efterbehandling af sidste mødes 
el-oplæg og beslutning om en 
handleplan. 

Til generalforsamlingen fremlægges et 
forslag, som beskriver Elforstærkning - eet 
scenarie. Dorte kontakter El-ingeniøren for 
at få udarbejdet en projektbeskrivelse med 
prisoverslag. 

2) Status over rep. af taget i 
Ingerselvsgade. 

Der trænger vand ind flere steder, og det 
løber ind i konstruktionen, og råd-skader 
er allerede overhængende. Der er flere 
ting i vejen og det er svært at sige, hvad 
der præcis er problemerne. Der skal 
handles hurtigt. Vores rådgiver Henrik Lind 
er ikke i tvivl om behovet for handling 
straks. 

Mulighed 1 er reparationer: Det kan bliver 
meget dyrt og kræve konstant overvågning 
og løbende reparationer, og garanterer 
ikke en løsning af problemet for der er stor 
risiko for at der er uopdagede kilder til 
fortsatte skader - muligvis længere nede i 
huset. 

Mulighed 2 er nyt tag der med stillads mm 
vil indebære optagelse af lån (og dermed 
huslejestigning) og formentlig også 
udskydelse af andre mindre påtrængende 
vedligeholdelsesarbejder. 

Tom tager mulighed 2 (udskifting af tag) 
med til et møde med Isabella i 
Administrationshuset og drøfte en mulig 
finansiering. Derefter tager bestyrelsen 
stilling til om vi iværksætter reparationer 
eller om vi går efter udskiftning. 

3) Budgetåret er gået - status over 
økonomien  

Det var meningen at jeg ville tage et møde 
med Isabella så jeg mere klart kunne 

fermstille situationen, men mødet er 
udskudt til efter dette møde, så vi tager det 
op på næste bestyrelsesmøde 

4) Info fra viceværten 
Årstiderne og Blad-kompagniet (aviser) 
samt Post Danmark har nøgle til 
opgangene. 

Reparation af gennemtæret rør i 
varmecentralen er gennemført af det 
firma, der førere tilsyn med og servicerer 
varmeanlægget.  

5) Ekstraopgaver til viceværten.  
• Sokkel og facadepuds (Det vil være 

rigtig godt at få pudset huller inden 
vinteren) 

• Baderummet (smårep. maling osv.) 

Bestyrelsen tilslutter sig, at Thor udfører 
disse opgaver. 

6) Henvendelser fra beboere 
• En beboer har henvendt sig med en 

forespørgsel om hvorvidt altaner før 
har været drøftet. Bestyrelsen har 
svaret, at der ikke hidtil har været 
stillet forslag om det og 
Andelsforeningen har ingen 
retningslinjer for det endnu. Det er et 
stort indgreb i husets fremtoning, som 
der bør være enighed om og være 
retningslinjer for. De er velkommen til 
at sætte spørgsmålet til drøftelse på 
generalforsamlingen.  

• Renovering af lejelejlighed. En beboer 
i én af foreningens leje-lejligheder har 
henvendt sig om istandsættels. 
Vedkommende skal komme med et 
tilbud, som han skal have Thor til at 
godkende. Derefter kan arbejdet 
begynde 

• Cykelrum / barnevogne. I et af 
cykelrummene er der etableret en stor 
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dør mhp at gøre det muligt for 
ladcykler at komme ind. Barnevogne 
og børnecykler kan godt komme ind 
af andre døre, og henvises til andre 
rum. Rummet er fortrinsvis til de store 
cykler.  Thor laver opslag og maler 
båse på gulvet.  

• Gulvvarme via vandrør. En beboer 
ønsker at etablere gulvvarme i 
badeværelse via vandrør. Bestyrelsen 
er af vores varme-service-firma blevet 
gjort opmærksom på, at det kan være 
en dårlig ide at forlænge rørføringen 
med varmerør – det har systemet ikke 
kapacitet til. Vi har dette firmas vvs-
ingeniør til at se på det, og afventer 
endeligt svar. Om ikke så længe kan 
vi være parat med nogle retningslinjer 
om det. Indtil da kan tilladelse ikke 
gives. 

• En beboer bemærker, at 
tørrerummene kan lugte surt fordi der 
er meget tøj til tørre. Der spørges til, 
om de allerøverste lofter kan tages i 
brug som tørrelofter, eller etableres 
større kapacitet. Thor kan fortælle, at 
de øverste lofter er ikke et sikkert sted 
at være, gulvene er er meget usikre – 
det er ikke steder man bør færdes. 
Desuden ville der skulle etableres 
udsugning, på de lofter, for der er 
undertag. Thor undersøger hvorledes 
ventilationen og 
luftgennemstrømningen kan øges i de 
to eksisterende tørrerum. 

7) Årlig opfølgning på viceværtens 
kontrakt 

Thors kontrakt skal tages op i løbet af en 
måneds tid. Anne og Tom er på opgaven. 

8) Henvendelse fra Gårdlaugets 
formand 

Gårdlauget står for at skulle reparere 
flisebelægning efter skybruddet. Nogle 
bestemte steder er jorden/sandet under 
fliserne sunket meget og hun og 
gårdmanden spørger derfor, om der kan 
være sket brud på nogle af Humlegårdens 
rør i gården.  

Der ligger imidlertid ikke rør de 
pågældende steder. Vi takker for 
omtanken og henvendelsen ☺  

9) Dyr 
Man må ikke have dyr (dog gerne små dyr 
i bur) i andelsforeningen. Enkelte beboere 
modtager en påmindelse fra 
Administrationshuset om dette. 

 


