
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården, 27. marts 2012 
Til stede: Tom, Dorte (referent), Anne, Tali, Kent, Trine og Thor (Vicevært). 

Afbud: Johan 

 

1. Fogedsag afblæst 

I et fraflyttet lejemål er nøgler omsider 

blevet afleveret til Administrationshuset. 

En påtænkt fogedsag er derfor afblæst. 

Der er bestilt låsesmed til udskiftning af 

låsen.  

 

2. Byg ikke om uden godkendelse 

Ved et tilfælde har bestyrelsen fået 

kendskab til en beboer, der er i gang med 

at etablere bad uden at der har været søgt 

om tilladelse til det. Der skal altid ansøges 

om tilladelse til ombygninger hos 

kommunen.  Det er kun bestyrelsen, der 

kan underskrive ansøgningen.  

 

Der er vigtigt at ombygninger bliver udført 

forsvarligt, således at både sikkerheden er 

i orden og at ombygninger sker i 

overensstemmelse med både foreningens 

retningslinjer og lovgivningen i øvrigt.  

 

Desuden står man ved salg dårligt, hvis 

man ikke kan dokumentere at 

ombygningen er godkendt hos kommunen 

og/eller at arbejdet er udført/godkendt af 

autoriseret håndværker. 

 

3. Udskiftning af dørmåtter. 

En beboer spørger til udskiftning af 

dørmåtte ved gadedøren. Mange måtter er 

ret slidte og kunne godt trænge til 

udskiftning. Thor køber nye måtter, hvor 

der trænger. 

 

4. Tagterrasse 

Møbler efterspændes/ plejes/ efterses, grill 

tilsluttes.  

 

5. Rod på lofterne 

Der er hensat affald på gangene på 

lofterne. Det bliver fjernet. 

 

6. Lys og stikkontakter på loftet 

Vi ønsker at få sensorer hele vejen, og at 

"føler" fra alle tænkelige vinkler. Der 

monteres stikkontakter med jævne 

mellemrum. 

 

7. TV-2 opfølgning  

Trine har korresponderet med Boxer, som 

alligevel ikke refunderer 12,5 kroner pr 

måned til beboere, der vælger at købe en 

pakke hos Boxer. Man sparer kort-afgiften, 

når man som individuel abonnent vælger 

foreningspakken. 

TV-2 signalet er ikke stabilt - Claus fra 

Fiberby arbejder stadig på det, og vi får en 

ny modtagerboks i starten af april 

 

8. Punkterede ruder 

En række beboere har meldt ind med 

punkterede ruder og der er skiftet i en del 

lejligheder. Til maj kommer glarmesteren 

igen, man skal inden 15. april henvende 

sig til viceværten, hvis forårssolen afslører 

flere punkterede ruder. 

 

9. Status på tagprojektet 

Friborg og Lassen undersøger lige nu hos 

kommunen om der overhovedet er 

mulighed for at indarbejde solceller. 

 

Mange pulterrum skal ”genhuses” på 

grund af tag-udskiftningen. Til at starte 

med vil Dorte, Tali og Thor kigge på hvor 

på loftet og i kælderen der er ledig plads til 

at genhuse pulterrum. 

Friborg og Lassen vil også blive spurgt om 

hvilke erfaringer de har med midlertidig 

opbevaring fra lignende projekter. 

Nærmere information følger. 

 

10. Evt 

Thor er tilbage efter det brækkede 

kraveben, men har fortsat begrænsninger i 

hvor meget han må løfte mm. 


