
Bestyrelsesmøde i AB Humlegården 14. august 2012 

Til Stede: Tom, Kent, Trine, Tali, Johan, Dorte (referent) og Thor (Vicevært) 

Afbud: Anne 

1. Ud/indskiftning i bestyrelsen 

Velkommen til Tali der nu træder ind i 

bestyrelsen i stedet for Johan, der snart 

flytter til Jylland. Tak til Johan for mange 

gode år. 

2. Rotter i gården 

Nogle beboere har truffet rotter i gården. 

Center for Miljø fra Københavns 

Kommune har sendt en mand ud. Han har 

ikke kunnet finde tilholdssteder, men der 

er lagt rigeligt gift ud. Husk at lukke 

skraldecontainere (rotterne kan kravle op 

ad espalieret) og hold døre til 

kældre/køkkentrapper lukkede.  

Vi vil evt. få en rottehund til at hjælpe med 

at finde rotterne, og beklager hvis det kan 

opleves voldsomt. Skriv en mail til 

viceværten, hvis du ser noget. 

3. Afslutning af budgetåret 1. 

oktober 

Det ser ud til at foreningen kommer ud 

med et overskud, som så kommer til at gå 

til taget. Overskuddet skyldes dels salg af 

lejligheder og dels underforbrug på 

projekter og vedligehold. 

4. Elforstærkning 

Kent og Johan har været rundt i 

ejendommen med el-ingeniør Jesper 

Brigsted for at se på ejendommens behov 

for el-renovering samt mulighederne for el-

forstærkning. Bestyrelsen arbejder videre 

med et oplæg til generalforsamlingen 

5. Varmeservice.  

Beslutningen fra i vinters om at udskifte 

varmeservice er nu trådt i kraft. Mylin er 

udfaset og aftalen med EnergiFocus 

sættes i værk. 

6. Tagprojektet - licitation 

Der er kommet resultat af licitationen på 

tagprojektet. Vi vælger tilbuddet fra 

Hovedstadens Bygningsentreprise.  

7. Status på rømning af loftsrum 

Tak til de berørte beboere for godt arbejde 

med at rydde og flytte til midlertidigt 

pulterrum. Fredag 17. august - søndag 19. 

august bliver resten rømmet. 

8. Fastlæggelse af efterårets 

mødedatoer 

Bestyrelsen mødes kl. 19.30 på følgende 

dage: 

Tirsdag 4. september  

Tirsdag 25. september 

Tirsdag 23. oktober 

Tirsdag 13. november 

Tirsdag 27. november - Regnskab, budget 

og GF forslag 

Tirsdag 4. december - Tom booker 

Administrationshuset, Isabella 

Tirsdag 8. januar 2013 

Generalforsamling: tirsdag 15. januar - 

stedet meldes ud senere. 

9. Evt. 

Der vil blive indkøbt to nye parasoller til 

tagterrassen. 

  



Bestyrelsesmøde i AB Humlegården 26. juni 2012 

Til Stede: Tom, Kent, Anne, Johan, Trine(referent) og Thor (Vicevært) 

Afbud: Tali, Dorte 

1. Status på Solcelle-ansøgning 

Vi har fået afslag fra Københavns 

kommune på at sætte solceller op. Vi 

anker sagen til kommunen via Henrik Lind. 

Vi kan og vil ikke udskyde tagprojektet, 

men der arbejdes videre med solceller i 

foreningen. Vi søger penge hos Vesterbro 

byfornyelses fond til en energirenovering 

af foreningen. 

Tom går videre med sagen til Henrik Lind 

2. Skader (fugle) i gården 

Skader har bygget reder i noget af mur-

beplantningen i gården i foråret. De flyver 

ind i lejlighederne, og har også skræmt 

andre fugle væk. 

Vi har været i kontakt med kommunen. Vi 

må ikke aflive skader i yngleperioden. Vi 

kan når yngleperioden er ovre fjerne deres 

redder så de ikke kommer igen. 

Vi fjerner redderne og omgivelserne så de 

ikke kan bygge redder igen. Det betyder at 

det grønne der vokser på vægen bliver 

klippet ned til 1. sal 

Vi klipper det grønne ned i forbindelse 

med at der alligevel kommer stillads op til 

taget. Thor eller Brian er på sagen. 

 

3. Lydisolering af loftrum v. 

tagterrasse 

Vi har nu undersøgt prisen på at lydisolere 

gulvet ved tagterrassens tilstødende 

loftrum (beskrevet i forrige referat). Det har 

vist sig at være meget omkostningsfyldt, 

så projektet er udsat indtil videre 

4. Evt. 

I.a.b. 


