
A/B Humlegaarden Bestyrelsesmøde 27. februar 2013 

 

Til stede: Ali, Dorte (referent), Tom, Peter, 
Allan, Brian (pkt. 1 og 2) 
Afbud: Jørgen (suppleant) 

1. Referat fra Generalforsamlingen 
Bestyrelsen havde ingen 
bemærkninger til referatet fra 
generalforsamlingen. Referatet blev 
skrevet under og bliver snart omdelt 
og kommer på hjemmesiden. 

2. Fra viceværten.  
*Nedtagning af planterne på muren: 
Brian undersøger priser på kran, lift 
med kurv eller erhvervsklatrere.  
 
*Rensning af udluftningskanaler gik 
fint. "Klimagruppen" udførte arbejdet 
omhyggeligt og med smart udstyr. 
 
*Arbejdsgang når vi modtager 
regninger: Det er Tom, som for 
bestyrelsen tager sig af at godkende 
betaling af regninger. Når der kommer 
papirregninger, skal leverandør bedes 
om at fremsende digitalt - til 
Administrationshuset, der derefter 
mailer PDF el. lign. til bestyrelse og 
vicevært. 

3. Fremlejesager 
To fremlejesager er nu på plads med 
kontrakter. Der er blevet spurgt til, 
hvor længe som andelshaver skal bebo 
sin lejlighed inden en evt. ny fremleje 
kan komme på tale. Og svaret er (jf. 
vedtægterne), at man skal bo i sin 
andelslejlighed i mindst et år. 

4. Overblik over hvem vi er i foreningen  
Bestyrelsen drøftede mulighederne for 
at danne sig et overblik over, hvem vi 
er i A/B Humlegården. Eksempelvis i 
forhold til beboersammensætningen 
(børn, voksne, hvor mange i 
husstandene mm.), hvor længe folk 

cirka har boet her, hvor mange, der 
bruger vask/bad.  
Allan laver et forslag til, hvordan vi 
reelt kan få overblikket. 

5. Isolering 
Ali har været i dialog med Henrik Lind, 
der mener, at gevinsterne ved at 
isolere mod spidsloftet er begrænset, 
hvorimod isolering mellem kælder og 
stuelejligheder kan give foreningen 
gode besparelser. 
 
Ali har talt med Karin Bakhti hos 
kommunen om støtte til isolering i 
kælder. Der er dog nogle ulemper ved 
at søge støtte, bla. lang 
sagsbehandlingstid, ingen garanti for 
støtte og en del papirarbejde. 
 
Ali ser nærmere på mulighederne og 
for isolering under stuelejlighederne. 

6. Status på cykelparkering i kælder 
Der er hentet en gammel 
grundplanstegning over kælderen hos 
kommunen, og vi kigger lige nu på 
muligheder dels for at etablere mere 
cykelparkering og dels for at etablere 
værkstedsforhold. 

7. Pulterrum ifm tagprojektet 
Der er hængt information op i 
opgangene vedr. tilbageflytning til 
loftspulterrummene. 


