
Bestyrelsesmøde i AB Humlegården 25. september 2012 

Til stede: Tom, Kent, Trine, Anne, Dorte (referent) og Thor (Vicevært) 

Afbud: Tali 

 

1. Ny kontaktperson i 

Administrationshuset. 

AB Humlegården har fået ny 

kontaktperson i Administrationshuset i 

stedet for Isabella. Den nye kontaktperson 

hedder Nadja D. Walker og kan kontaktes 

på ndw@administrationshuset.dk og 

direkte på tlf.nr. 36 98 68 96. 

2. Økonomi og lån 

Tom vil sammen med 

Administrationshuset, kigge på hvordan 

AB Humlegårdens økonomi ser ud, når 

tagprojektet er afsluttet.  

3. El-renovering – blanket og 

overblik 

Bestyrelsen har drøftet foreningens krav 

om el-renovering i forbindelsen med salg 

af lejligheder, og vil prøve at få overblik 

over, hvilke lejligheder der er el-

renoverede, og hvilke der mangler.  

Dorte taler med Administrationshuset om 

dette, samt hvilke andelshavere, der har 

depositum stående. Hensigten er, at vi på 

sigt kan stoppe opkrævningen af 

depositum for el-renovering og kvitte vores 

el-blanket (den findes pt. på vores 

hjemmeside). Bliver el-blanketten ikke 

fjernet i denne omgang, vil den inden for 

nær fremtid blive omformuleret og bragt 

up-to-date 

4. Læ på altan 

En beboer har ønsket at få lidt mere læ på 

sin altan. Man må gerne opsætte et læsejl, 

der ikke er fast monteret. (Det skal let 

kunne afmonteres). Det skal være et 

tekstil, der er egnet til formålet (og fx snoet 

ind imellem gelænderet). Læsejlet må 

derudover ikke være højere end 

gelænderets højde, og der skal tages 

hensyn til husets facade og fremtoning i 

valg af farve. 

5. Salg af lejlighed 

En tidligere lejelejlighed, Ingerslevsgade 

148, 2.th, er til salg. Thor spørger 

ejendomsmægleren til aktivitet om 

lejligheden.  

6. Restanceliste 

Administrationshuset skal sende 

restancelister til os hver måned. Tom får 

det sat i system sammen med Nadja. 

7. Fiberby 

Fiberby har skrevet til Trine, at de har 

nogle nøgler til vores ejendom. Hvis de 

har mere end de skal bruge, så vil vi gerne 

have dem, men de skal fortsat have et 

sæt. 

8. Evt. 

Thor holder ferie i uge 42, dvs. fra 15.- 23. 

oktober 2012. 

(VEND for at se referat fra 

bestyrelsesmøde 4. september 2012) 

 

  



Bestyrelsesmøde i AB Humlegården 4. september 2012 

Til stede: Tom, Kent, Anne, Tali, Trine, (referent) og Thor (Vicevært) 

Afbud: Dorte 

 

1. Tagprojektet 

Enterprise kontrakten er underskrevet og 

byggeriet går i gang. 

Byggeriet forventes afsluttet til tiden, selv 

om stilladset ikke er sat op endnu. Der vil 

komme en tidsplan for byggeriet i alle 

opgange. Det kører! 

Loftrummene var meldt ryddet, men der 

kommer lige en runde mere med det helt 

sidste. Reelt folkene er på sagen og fylder 

en container mere. 

2. Henvendelse om istandsættelse 

af fællesbadet. 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra en 

andelshaver med forslag om renovering af 

det fælles baderum. Der igangsættes en 

istandsættelse af badeværelset: 

Hovedrengøring, maling af lofter og 

vægge og bænke til de enkelte rum. 

Der bliver også sat ny ventilation op, der 

kører en time efter at lyset er blevet tændt. 

3. Gener fra gøende/hylende hund 

Man må ikke have hund i foreningen. 

Ejerne vil blive gjort opmærksom på dette. 

I yderste konsekvens medfører hund i 

lejligheden eksklusion af andelshaveren. 

4. El på loftet. 

Der bliver sat nye følere op på loftet, de 

der er sat op virker ikke optimalt. 

5. Eventuelt 

• Trappevask: Vi har lavet en ny aftale 

med vores nuværende trappevasker - 

så der forhåbentlig bliver mere rent 

• Rotter: Der er stadig rotter i gården, og 

vi har stadig kommunen på sagen. Vi 

har haft en hund i gården, men den 

kunne ikke identificere hvor de holder 

til. 

• Skader(fugle): Når stilladset kommer 

op bliver skaderedderne fjernet og det 

grønne klippet ned 

• Thors aftale: bliver genforhandlet 

snarest. 

• Postkasser der ikke er i brug: Det 

diskuteres hvordan vi kan lukke de 

postkasser, der ikke er i brug. Så vi 

slipper for malertape løsninger. 

• Oprydningen på bagtrapperne: har 

hovedsageligt været en succes der er 

dog enkelte andelshavere der har valgt 

at hente deres fjernede ting og 

genopstille dem på bagtrappen. Det er 

IKKE i orden, og da bagtrapperne er 

en brandvej, er opmagasinering der til 

fare for andre andelshavere. 

• Der er skiftet cylinder i køkkentrappen 

Knud Lavards Gade 7, så alle har 

adgang, dette er muligt under hele 

tagrenoveringen. 

 

(VEND for at se referat fra 

bestyrelsesmøde 25. september 2012) 


