
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården, 21. februar 2012 
Til stede: Tom, Dorte (referent), Anne, Tali, Kent og Thor (Vicevært) 

Afbud: Trine og Johan 

 

1. Info fra viceværten 

 

Punkterede termoruder 

Viceværten har gået en runde med en 

Glarmester. 17 ruder skal skiftes, heraf 16 

i Ingerslevsgade, hvor solen øger antallet 

af punkteringer.  

 

Der kan sagtens være flere punkterede 

ruder i huset, så kontakt Thor, hvis det er 

tilfældet hos dig. Han kontakter 

efterfølgende de berørte beboere for at få 

nøgle mm. Det er billigst for foreningen at 

få ordnet ruderne på én gang 

 

Ikke-færdigmeldt bad 

En indehaver af et badeværelse, hvorfra 

der var vandskade i 2011 skal fremsende 

en færdigmelding af badeværelset fra en 

autoriseret VVS'er. Beboeren har ønsket 

at få Viceværten til at godkende 

badeværelset - det har viceværten korrekt 

undladt at gøre, for det er han slet ikke 

bemyndiget til. 

 

Istandsættelse af køkkentrapper 

De nye malere er fortsat i gang med at 

udbedre mangler. 

 

Tætning og rør-isolering i kælderen  

Thor har tætnet over døren til 

vaskekælderen og til eget viceværtkontor. 

Forskellige mindre rør er også blevet 

isoleret. Nogle steder er der uisolerede 

varmerør i kælderen, som viceværten 

også isolerer, selvom det egentlig påhviler 

andelshaverne. 

2. Service på varmecentralen  

EnergiFocus, som har lavet 

energimærknings- rapporten, kommer 

snart med et tilbud på at servicere vort 

varmeanlæg. Nuværende serviceaftale er 

dyr og ind imellem sløset. Vi har et fuldt 

CTS system (Central Tilstandskontrol og 

Styring), hvilket vil sige at en 

varmeserviceleverandør kan overvåge 

varmeanlægget på afstand over 

internettet. Thor går videre med at 

klargøre en aftale og en opsigelse af 

nuværende varmeservice. 

3. Dørtelefonanlæg  

I Knud Lavards Gade 9 er der problemer 

med dørtelefonanlægget, som derfor bliver 

udskiftet. Den sagkyndige, som har set på 

anlægget, mener modellen snart går ud af 

produktion, og foreslår, at vi køber 4-5 

ekstra paneler til reserve. Det gør 

viceværten. 

4. Rensning af aftrækskanaler  

Thor har undersøgt, hvad der ligger i ISS’s 

løsning med rensning af de 

aftrækskanaler, som vi alle har i vore 

badeværelser.  

 

ISS hyrer en underleverandør ind til 

rensning af aftrækskanaler. De renser 

nedefra, men kan ikke komme til i 

lejligheder, der har forlænget kanalen med 

eksempelvis fleks-slange (det kan 

eksempelvis være anvendt, hvis loftet er 

sænket).  

Flexslangen vil blive revet i stykker af 

rense-mekanismen.  Thor undersøger om 

aftrækskanaler der er forlænget med faste 

rør kan holde til rensemekanismen, og om 

der er firmaer der har et godt bud på en 

rensning, der sker oppefra.  

5. Orientering om knas med TV 2 / 

Fiberby 

Der har været fejl i modtagelsen af TV2. 

Hvis du fortsat ikke kan se TV-2 kan du 

kontakte vores leverandør Fiberby på 

3323 0099 

6. Tagprojektet  

Friborg og Lassen har fremsendt en 

aftaleformular om projektet. Dokumentet 

godkendes af bestyrelsen under 

forudsætning af at Administrationshusets 
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jurister er enige. Derefter går Friborg og 

Lassen i gang med at beskrive 

tagprojektet. Først derefter skal opgaven i 

udbud. 

 

I forbindelse med tagprojektet vil 

pulterrumsfordelingen og pulterrummenes 

størrelse muligvis blive påvirket. 

7. Gårdlaugets generalforsamling 

I foråret er der generalforsamling i 

gårdlauget. Gårdlauget består af 

repræsentanter fra de to foreninger, der 

deler gården. Humlegårdens bestyrelse vil 

rejse forslag om at der gennemføres en 

forbedring af porten til gården – evt. med 

åbne/lukke mekanisme der kan aktiveres 

med nøgle. 

8. Viceværtens kontrakt 

Thors kontrakt er blevet gennemgået og er 

parat til ny underskrift. 

9. Evt. 

Vi bringer en meddelelse fra en beboer: 

 

Til delebilsejere 
 
Hvis vi er mindst 5 medlemmer af 
Københavns Delebiler i Humlegården kan 
vi få noget rabat på kontingentet.  
Hvis du er eller påtænker at blive medlem 
af Københavns Delebiler bedes du derfor 
skrive til peter@naur.eu, så organiserer 
jeg at vi får dyppet snablen i rabatkassen. 
 
Venlig hilsen,  
Peter Naur,  
Ingerslevsgade 148, 1. TH 
 


