
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården,  27. marts og 10. april 2012 
Til stede: Tom, Dorte (referent), Anne, Tali, Kent, Trine og Thor (Vicevært). 

Afbud: Johan 

 

1. Tid til cykel-gennemgang  

Der vil snart blive lavet en gennemgang af 

det,  der henstår i kælderarealerne: cykler, 

barnevogne, klapvogne og andet. 

Der er ting som ser ud til at stå ubrugt hen. 

Måske tilhører de fraflyttede beboere og 

måske tilhører de nuværende beboere, 

der har glemt dem. Det vil være fint hvis 

nogle af tingene kan kasseres, for i nogle 

kældre er der kamp om pladsen. 

 

Tingene bliver forsynet med en mærkat. 

Mærkaterne skal IKKE pilles af. I stedet 

skal man skrive navn og lejlighed på 

mærkaten. 

 

Der kommer en nærmere beskrivelse af, 

hvordan det kommer til at foregå på 

opslagstavlerne, så hold øje. 

2. Huller i betongulv 

Enkelte steder i kælderen er der hul i 

betongulvet. Thor lapper dem. 

3. Postkassebelysning:  

Post Danmark har klaget over, at lyset ved 

postkasserne i nogle opgange er så svagt, 

at postbuddet dårligt kan læse navnene på 

postkasserne.  

 

I første omgang får vi en elektriker til at 

kigge på, hvordan vi bedst kan skabe den 

nødvendige belysning. 

4. Husorden 

Husordenen for AB Humlegården er 

vedlagt dette referat. Vi vil gerne opfordre 

alle til at læse den igennem og ”tjekke sig 

selv”. 

 

Viceværten vil i den kommende tid være 

særligt opmærksom på ting hensat på 

bagtrapperne. Bagtrapperne er brandvej, 

og der skal være fri passage. 

5. Rensning af udsugningskanaler 

på badeværelser 

Der kommer snart en seddel i 

postkasserne som man skal aflevere til 

viceværten, hvis man ønsker at få renset 

sin udsugningskanal. Man skal selv 

klargøre til en eventuel rensning, så de er 

lige til at gå til.  

Det kan f.eks. betyde at man skal 

afmontere en evt. fleksibel slange, der 

ellers let kan blive ødelagt af 

rensebørsten. 

 

Det er ikke obligatorisk at få renset 

udsugningskanalerne men et godt tilbud 

som viceværten koordinerer.  

 

De, der ønsker at få renset kanalen får 

nærmere besked om hvornår de skal 

aflevere nøgler, og hvordan de skal 

klargøre  

6. tørrestativer 

Der bliver indkøbt flere nye vingestativer til 

tørrerummene 

 


