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1) Tagreparation eller udskiftning i 

Ingerslevsgde  

Tom har holdt  møde i 

Administrationshuset med Isabella og 

Rasmus om sagen. Bestyrelsen arbejder 

stadig på at få et grundlag for at træffe 

beslutning om hvad der skal foreslås på 

generalforsamlingen – foreløbig 

orientering herunder. 

Taget blev repareret efter en brand i 

starten af 1990'erne, da huset ejer var 

Københavns Kommune, som vi desværre 

ikke kan stille til ansvar længere. Der er 

tale om byggesjusk, fejl, billigløsning( intet 

undertag). Et forsigtigt fra vore rådgivere 

er at reparationer vil koste 2-300.000 om 

året og kan kun udskyde et nyt tag. 

Foreningen kan i øvrigt låne 

Henrik Lind har sendt et prisoverslag. 

Rasmus og Isabella i Administrationshuset 

er taget med på råd ifht. Henrik Linds pris-

overslag over en udskifting, der også 

kommer til at at indebærer en række 

øvrige arbejder (ifbm stillads). Rasmus 

synes umiddelbart overslaget ser ret 

fordelagtigt ud. 

Forrentning af lån vil svare nogenlunde til 

evt. årlige reparationsudgifter. Udskiftning 

mm ser lige nu hensigtsmæssigt ud – men 

som sagt skal grundlaget for hvilket forslag 

generalforsamlingen får forelagt være 

mere på plads. Bland andet overvejer vi at 

foreningen at søge midler fra Københavns 

Kommune pulje til "bæredygtig byfornyelse 

på Vesterbro" i forbindelse med nyt tag og 

isoleringsforbedring i den sammenhæng.  

Overvejelser om finansiering: Et lån på 

omtrent 3 mio. samt indtægter ved salg af  

nogle leje-lejligheder. En anden 

overvejelse omkring finansiering af evt nyt 

tag er at ventilationsforbedring udsættes 

og bagtrappe-renovering sker med lavere 

hast end vi i første omgang havde håbet 

på 

Thor og Tom arbejder på initiativer, der 

kan mindske skaderne hen over vinteren. 

Tom taler med Henrik Lind for at høre om 

tilbuddet holder, og om han har vinkler på 

ansøgningen til byfornyelsesmidlerne. 

Administrationshuset kigger lidt mere på 

finiansiering samt oplæg som 

generalforsamlingen bedes tage stilling til 

(Tom taler med dem) 

Dorte undersøger vilkårene for at 

byfornyelsesmidler på kommunens 

hjemmeside mm. 

Johan (ej bestyrelsesmedlem) vil gerne 

lave et oplæg til solcelleprojekt, som evt 

kan foreslås kommunen som led i vores 

ansøgning om byfornyelsesmidler. Vi 

afgør senere, om vil lægger projektet ved 

vores ansøgning – det afhænger af hvad 

vores ”research” viser. 

2) Afsluttende orientering om 

vand/varmemålere 

Orientering: Installationen af vand- og 

varmemålere er så godt som gennemført. 

Dog er der få lejligheder, hvor arbejdet 

ikke er færdigt. I 2-3 af dem har Brunata 

efter 7 besøg og vores forudgående 

påmindelser ikke kunne udføre deres 

arbejde, fordi de pågældende ikke har 

været hjemme eller fordi de har haft 

specielle installationer, der ikke er blevet 

bragt i orden, så Brunata kunne installere 

vandmålerne.  

Kent aftaler med Isabella i 

Administrationshuset om hvad der nu kan 

gøres.  

3) Forfalden altandør 

En beboer med altan spørger hvordan hun 

skal forholde sig forfald i hendes altandør. 
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Det er foreningens opgave at sikre 

vedligehold af vinduer og altandøre, og 

viceværten kigger på det og forholder sig 

til hvorledes det bliver udbedret. 

 

4) Ansøgninger om 

sammenlægninger og 

ombygninger. 

En beboers ansøgningsblanket om flytning 

af en radiator blev godkendt, og såvel 

ansøgning som tegningen (bilag) blev 

underskrevet. 

Beboere skal huske at få udarbejdet 

tegninger - evt. i samarbejde med 

håndværkere - inden de går til bestyrelsen 

for at få underskrift på blanketten til 

Kommunen. Hvis tegningerne ændres 

eller der kommer flere til efterfølgende, så 

skal ansøgningen omkring bestyrelsen 

igen. 

Ejeren på blanketten til kommunen er AB 

Humlegaarden og ikke – som nogle ind 

imellem tror -  andelshaveren.  

Et dokument med Foreningens 

retningslinjer lægges ud i PDF på 

hjemmesiden (Kent).  

Dorte laver en PDF ansøgning om 

byggearbejde, hvor det er markeret, hvor 

foreningen skriver under.  

5) Evt 

TV 2 udgår fra Humlegårdens 

fællesantenne 

Fra årsskiftet 2012 skifter TV 2 til 

betalingskanal. TV 2 kan derfor ikke 

længere modtages på Humlegårdens 

fællesantenne, der kun modtager de gratis 

tv-kanaler. Du kan dog igennem Boxer 

bestille TV 2 – og du kan nøjes med at 

abonnere på TV 2 som enkeltstående tv-

kanal. Hvis du ønsker TV 2 gennem 

Boxer, skal du have en MPEG-4 HD boks 

eller fladskærm med indbygget DVB-T 

tuner med mulighed for modtagelse af 

MPEG-4 og HDTV signaler. Kontakt din 

lokale tv-forhandler. Læs mere om boxer 

og TV 2 som betalingskanal på 

http://boxertv.dk/ 

 


