
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården, 17. januar 2012 
Til stede: Tom, Johan, Tali, Dorte, Anne, Trine, Kent og Thor (Vicevært) 
 
Konstituering af bestyrelsen  
Bestyrelsen består nu af:  
Tom Donchil Holmberg (formand),  
Kent Michelsen (næstformand),  
Dorte Bjerregaard Jensen (referent),  
Anne Jensen (medlem), ´ 
Trine Barfod (medlem)  
Johan Poulsen (medlem)  
Tali Razga (suppleant). 
 
1. Efterbehandling af 
Generalforsamlingen. 
Henrik Lind/ Friborg og Lassen skal i gang 
med at gøre projektet klar. Næste skridt er 
at de – sammen med Kim Jessen fra Solia 
– undersøge mulighed for solcelleløsning. 
 
Generalforsamlingen kan evt. suppleres 
med nogle beboermøder i løbet af året hvor 
andre emner kan diskuteres og hvor folk 
kan komme med stort og småt. Det er 
vigtigt for deltagelsen og demokratiet i 
foreningen. 
  
Rasmus fra Administrationshuset kom med 
budskabet om at skatter, afgifter og 
forbrugspriser i stigende grad kommer til 
at påvirke vores husleje fremover 
   
2. Fordeling af opgaver og 
ansvarsområder 
Fremleje og restancer: Tom 
Referat: Dorte 
EMO overblik+ (Overblik energiforbrug af 
vand, varme, strøm mm): Johan, Anne 
Web og Kommunikation: Kent 
Gårdlaug: Anne 
Vedligeholdelsesplan: Thor 
Forsikring: Tali 
Fiberby: Trine 
Tagprojektet: Trine, Tom, Johan, Thor 
Thors kontorombygning: Thor 
Ombygninger, ansøgninger: Tom og Dorte 
Almindelig vedligeholdelse: Thor  
El-Renovering: Johan og Dorte 
Rengøring: Thor 
Værksted: Thor og Dorte 
 
3. Sager hos Administrationshuset. 
Bestyrelsen skal kunne gå ind og se 

dokumenterne i de sager, som 
Administrationshuset kører for os i 
Administrationshusets dokument-system. 
Det kniber lige nu – Tom taler med 
Isabella.  Der kan f.eks. handle om at vi 
kan følge med i en korrespondance med 
beboere. 
 
4. TV2 i Humlegården 
Som vedtaget på Generalforsamlingen d. 9. 
jan. 2012 får vi TV2 via vores 
fællesantenne. 
Boxer kontrakten er underskrevet og 
godkendt, men det teknik der skal til på 
vores antenne er, grundet den store 
efterspørgsels, i restordre. 
”Fiberby”s leverandør regner med at kunne 
levere om ca. 14 dage. Det vil sige at 
omkring den 1. feb. burde TV2 være oppe 
og køre i alle lejligheder, der bruger 
fællesantennen. 
Hvis I allerede har Boxer og ikke kan se 
TV2 på nuværende tidspunkt, skal I 
henvende jer til ”Fiberby” på tlf: 3323 
0099. Husk at Boxer modregner den fælles 
foreningsudgift i jeres private Boxer TV-
pakke.  
Administrationshuset starter den kollektive 
månedlige opkrævningen på 12,5 kr. for 
TV2 i februar 2012. 
 
5. Evt. 
Bestyrelsen læser 
Energimærkningsrapporten inden næste 
møde og diskuterer den på næste møde. 
 
Trine deltager i informationsseminar som 
Fiberby holder om TV over nettet 2. 
februar. Andre bestyrelsesmedlemmer vil 
evt. også deltage 
 
Planlagte mødedatoer i bestyrelsen: 
Tirsdag 31. januar 
Tirsdag 21. februar 
Tirsdag 13. marts 
Tirsdag 27. marts 
Tirsdag 10. april 
Tirsdag 24. april 
Tirsdag 15. maj 
Tirsdag 12. juni 
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Tirsdag 26. juni 
Tirsdag 14. august 
 


