
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården, 17. januar 2012 
Til stede: Tom, Johan, Dorte (referent), Anne, Trine, Kent og Thor (Vicevært) 

Afbud: Tali 

 

1.  Gennemgang af EMO-rapporten 

Bestyrelsen har gennemgået den 

lovpligtige 

energimærkningsordningsrapport, der blev 

lavet i 2011. Se rapporten på foreningens 

hjemmeside (under ”Dokumenter”), så 

giver nedenstående beslutninger mest 

mening. 

Forslag 1, 2 og 3 er mindre 

isoleringsopgaver der umiddelbart kan 

sættes i værk. 

Forslag 4 (isolering af 

vinduesbrøstninger) er oplagt at gøre i 

forbindelse med en senere udskiftning af 

vinduer - bør lægges ind i 

vedligeholdelsesplanen.  

Hvis man alligevel er ved at renovere er 

det oplagt selv at isolere bag radiatoren. 

Spørg evt. Vicevært Thor for fif og tips. 

Forslag 5 om udskiftning af brusehoveder 

skal gennemføres af de enkelte beboere, 

men forslaget viser, at der er penge at 

spare for hver enkelt af os.  

Forslag 6 om udskiftning til A-mærket 

cirkulationspumpe kan umiddelbart sættes 

i værk. 

Forslag 7 om udskiftning af to ældre 

vaskemaskiner skal på 

vedligeholdelsesplanen inden for de 

nærmeste år. 

Forslag 8 om isolering under stue-

lejlighederne bør undersøges nærmere - 

det er en større udgiftspost og investering 

ift. besparelse skal vurderes nærmere. 

Forslag 9 om afdækning/isolering over 

døren til vaskekælder (der hvor der er 

åbent pga. rørføring) gennemfører Thor. 

Forslag 10 om udskiftning af perlatorer 

(sidder yderst på dine vandhaner og giver 

vandstrålen mere tryk) angår i 

bestyrelsens øjne de enkelte beboere, 

men forslaget viser, at der er penge at 

spare for hver enkelt af os. 

Forslag 11 om isolering op mod 

opvarmede kælderrum er en opgave for 

Thor. 

Forslag 12 om montering af lysstyring i 

trappeopgange skal undersøges nærmere 

- der er også mulighed for at tænke i andre 

former for lyskilder (f. eks LED). 

Investering ift. besparelse skal vurderes 

nærmere. 

2. Udkast til referat af 

Generalforsamlingen 

Referatet blev gennemgået og bliver sendt 

ud til beboerne så snart kommentarerne er 

indarbejdet af Administrationshuset.  

3. Om fremleje. 

En beboer spørger til standardkontrakt til 

fremleje. Den kan findes på Social- og 

integrationsministeriets hjemmeside 

(www.sm.dk) : Forside > By og bolig > 

Privat udlejning > Lejekontrakt.  

Vi benytter lejligheden til at minde om, at 

al fremleje skal godkendes af bestyrelsen. 

Se vejledningen om fremleje på 

abhumlegaarden.dk 

4. Grøn energi 

En beboer har mindet bestyrelsen om at 

der ligger en generalforsamlingsbeslutning 

om at overgå til grøn energi, når 

muligheden bød sig. Bestyrelsen går 

videre med det. 

5. Rensning af udluftningskanaler 

Anne gør opmærksom at ISS relativ billigt 

kan rense udluftningskanaler. Thor 

undersøger hvad der er om sagen. 


