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1. Orientering om lofts-pulterrum, 

der skal tømmes/genhuses 

Der er lagt en plan for processen og den 

er allerede omdelt til de beboere, der skal 

flytte pulterrum, mens taget bliver skiftet.  

Der bestilles storskraldscontainere den 

27.–29. juli 2012, altså weekenden inden 

loftsrummene skal være ryddet. I 

mellemtiden kan man eventuelt benytte 

storskraldsrummet. Bemærk at små ting 

IKKE skal ind i storskraldsrummet, men i 

stedet i containerne til dagrenovation. Så 

altså ikke noget med at sætte papkasser i 

storskraldsrummene. 

2. Byggeansøgninger der mangler 

En beboer har udført en ombygning og vil 

søge om efterfølgende godkendelse. Der 

er imidlertid ikke vedlagt tegninger og 

beskrivelse, og derfor kan bestyrelsen ikke 

underskrive fuldmagten for beboeren. Vi 

ved ganske enkelt ikke hvad vi i så fald 

skriver under på. Det udførte arbejde skal 

beskrives - også med tegning. Derefter 

kan beboeren så søge kommunen om 

eftergodkendelse. 

Bestyrelsen er vidende om en anden 

beboer, der er gået i gang med ombygning 

uden at have søgt tilladelse hos 

kommunen, og bestyrelsen vil henvende 

sig til beboeren.  

Bestyrelsen kan KUN understrege, at man 

ikke skal gå i gang med ombygninger 

uden at en godkendelse er på plads. 

3. Salg af lejligheder 

En tidligere leje-lejlighed er til salg og det 

blev besluttet at udbyde den på ventelisten 

til 950.000. 

4. Bagtrapper 

Der bliver sat en seddel op i KLG 3 og 5 

om tilbud om at få udbedret maling af 

køkkendøre – nogle steder er arbejdet 

ikke lavet helt tilfredsstillende. 

5. Gammelt brød smides i gården 

Der er fortsat nogen der smider brød i 

gården. Det tiltrækker rotter, og der er 

også små børn som kan finde på at tage 

det og spise af det. Lad være med at 

smide brød– det er ikke små søde fugle 

der spiser det.  

6. Melmøl 

En beboer (i fremleje) har skrevet til 

bestyrelsen om at der er mel-møl i 

lejligheden. Fremlejeren og andelshaveren 

skal selv løse problemet og bestyrelsen 

har en forventning om at der tages affære 

hurtigt.  

Vi benytter anledningen til at dele viden: 

 Man skal smide ”beboede” fødevarer ud, 

gøre rent og støvsuge grundigt. Tørvarer 

bør opbevares i tætsluttende beholdere. 

Poser er ikke nok, for møllene kan bore 

sig igennem.  

Der kan købes bekæmpelsesmidler. 

Suppler evt. med en møl-fælde: en klistret 

plade, der lokker han-møl til. Mølfælder er 

set hos Matas og hos helsekostbutikker. 

Ikke mindst: klask dem. Læs mere om 

metoderne på internettet. 

Hvis nogen oplever massive problemer 

med møl, vil bestyrelsen gerne høre om 

det. 

7. Støj og fester ved tagterrassen. 

Beboeren under tagterrassen oplever støj. 

Ikke fra tagterrassen som er vel-isoleret, 

men når sammenkomster trækker ind i 

rummet ved tagterrassen kan enhver lyd 

høres. 

Vi undersøger muligheden for også at 

lydisolere gulvet inden døre ved 

tagterrassen. I første omgang undersøges 

løsninger og cirka-priser. 

8. Status på viceværtfunktionen 

Brian og Thor. 

Brian er i gang med at udføre praktiske 

opgaver for os i AB Humlegaarden (han 
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har i længere tid været gårdmand for 

gårdlauget), nu hvor Thor går på skole. 

Brian sender regningen til  

Som vi før har skrevet er det fortsat Thor, 

der tager sig af kontakt til beboere, og han 

har sætter sedler i opgangene om hvornår 

og hvordan han kan træffes. Lige nu er det 

12-17 onsdag og fredag. 

9. Kort orientering fra gårdlauget 

Gårdlauget har holdt generalforsamling og 

har konstitueret sig. Der kommer et 

særskilt referat fra gårdlauget. 

Gårdlauget vil søge rådgivning om 

beplantning hos en anlægsgartner. 

10. Opbevaring på bagtrapper 

Det varsles hermed at effekter hensat på 

både fortrapperne og bagtrapperne vil 

blive fjernet inden for nær fremtid. Tingene 

vil blive kasseret. Der skal være fri 

passage og brandsikkerheden skal være i 

orden. Et enkelt par sko på dørtrinnet er 

ok, men resten vil blive fjernet. 

11. Evt. 

Næste møde 26. juni kl. 19.30. Første 

møde efter sommerferien er 14. august kl. 

19.30. 


