
AB Humlegården bestyrelsesmøde 23. oktober 2012 

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

Afbud: Tali 

1. Oplæg om elektronisk nøglesystem til reklame- og avisomdeling mm. 
Vi havde besøg af Sandie B. Christiansen fra BEKEY, der fortalte om deres elektroniske 
dørenhed til opgange. Løsningen går ud på at erstatte vores fysiske nøgler med elektroniske til 
avis- og reklameomdelere, årstiderne m.fl. der nu vil kunne låse sig ind i vores opgange via 
deres mobiltelefon. Det foregår via krypterede koder. Omdeleren kan kun komme ind i et 
begrænset tidsrum, og via et administrationsmodul, kan vi desuden se, hvornår der har været 
adgang. Med løsningen slipper vi for at reklameomdelere ringer på, og vi kan sikre, at dem, der 
kommer ind har et reelt ærinde. Desuden slipper vi for at administrere nøgler, der let kan mistes. 
Over 10.000 opgange i København har allerede deres system. Interesserede kan læse mere på 
bekey.dk. Der er opbakning til at det bliver installeret – det er helt gratis for foreningen, da det 
betales af FK Distribution og Bladkompagniet. 
   

2. Restance/ulovlig fremlejersag  
En andelshaver er flyttet og lejligheden er beboet af andre. Der er ikke betalt husleje i 2 
måneder. Fremlejen er ikke godkendt af bestyrelsen. Vi foreslår at de nuværende beboere 
kontaktes og gøres opmærksom på at papirarbejdet ikke er i orden, inden vi evt. må tage næste 
skridt. 

3. Huslejestigning hos lejerne. 
Lejerne i AB Humlegården (ikke andelshaverne) har oplevet huslejestigning, som bestyrelsen 
ikke var bekendt med.  Tom og Kent tager det med til møde med Administrationshuset, hvor  vi 
også vil prøve at få sat i system, at vi som bestyrelse automatisk modtager restancelister.  

4. Invitation til møde med forsikringsselskab og mægler   
Vores forsikringsmægler har formidlet en invitation til et møde hos vores forsikringsselskab. 
Thor deltager. 

5. Reetablering hos underbo efter etablering af bad.  
Der er i et konkret tilfælde uklarhed om hvad ”inden for rimelig tid” vil sige, når man som 
nabo/overbo/underbo til ombyggere skal have retableret de ”skader” som ombygning har 
medført. Det bør overvejes om der skal skrives noget ind i vedtægterne. 

6. Diverse indbrud og tyverier  
Der har været indbrud i to lejligheder og en bil. Det er ikke givet at indbruddene skyldes  
ombygning og stillads. Men vi vil alligevel bruge lejligheden til at gentage informationssedlen 
fra Henrik Lind, hvor der står, at beboere bag stilladset bør meddele deres eget 
forsikringsselskab, at de for tiden bor bag stillads. Foreningens eget forsikringsselskab bør også 
orienteres. 

7. Næste byggemøde 
Beboere med altan kan ikke komme ud på den på grund af afdækning inden facade-afrensning, 
og de er ikke blevet varslet. 

8. Mulighed for at få renset af aftrækskanaler i badrum 
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Snart kommer der information rundt med tilbud om at får renset aftrækskanalerne.  


