
Bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 6.februar 2013 kl. 20 

Til stede: Tom, Allan, Peter, Ali, Jørgen(suppleant) og Dorte (referent)  

 

1. Den nye bestyrelse 

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret 

sig og er som følger: 

 Tom Donchill Holmberg, Klg 9, 1. tv 

(Formand) 

 Allan Richardt. Jensen, Sig 10, 3. tv 

(Næstformand)  

 Dorte Bjerregaard Klg 3 st. th. 

(sekretær)  

 Ali Arvanaghi, Sig. 4, st. tv. 

 Peter Søndergaard, Sig.10, 4. th. 

Suppleanter: 

 Jørgen Eriksen, Klg. 3 4. th  

 Trine Barfod, Sigerstedgade 6, 4. tv. 

2. Låneomlægning 

På generalforsamlingen blev muligheden 

for en låneomlægning drøftet. Det bliver 

dog ikke til noget i denne omgang - kursen 

har ændret sig og derfor er omlægning 

ikke fordelagtigt lige nu alligevel. 

3. Fremleje. 

Der bliver fulgt op på nogle fremlejer, hvor 

kontrakten lige skal helt på plads. 

Bestyrelsen skal altid godkende fremleje, 

og der skal altid laves en lejekontrakt. Du 

kan læse om det på foreningens 

hjemmeside. 

4. Tagprojektet 

Nogle beboere oplever skader/snavs i 

forbindelse med byggeriet. Tom følger op 

med byggekoordinator Henrik Lind. Husk 

at give besked, hvis du oplever noget. 

På grund af frost er maler- og 

murerarbejdet forsinket. Lige nu forventer 

vi at det arbejde, der kræver stillads, er 

færdig i slutningen af februar. 

De beboere, der har deres pulterrum 

”genhuset” må ikke begynde at flytte ting 

tilbage før der kommer besked om det. I 

hører nærmere. 

5. Information fra Vicevært  

Brian har i samarbejde med nogle beboere 

(tak til jer) fulgt op på de rotter, der var 

blevet set. Det tyder på, de seneste rotter 

var ”strejfere” og ikke nogen, der har slået 

sig ned.  

Alle bedes fortsat give Brian besked 

omgående, hvis de ser en rotte. 

6. Facebook og hjemmeside 

Hvis du bruger Facebook, så gå ind og 

”synes om” A/B Humlegården, hvor 

bestyrelsen vil bestræbe sig på at lægge 

nyheder ud, og hvor du også selv kan lave 

opslag til de andre medlemmer af 

andelsforeningen. 

38 af jer er allerede med – men vi vil gerne 

være flere. 

På www.abhumlegaarden.dk finder du 

mange nyttige informationer og 

retningslinjer om f.eks. køb, salg, 

ombygninger og fremleje. 

   

 

 

http://www.abhumlegaarden.dk/

