
A/B Humlegården, Bestyrelsesmøde 30. april 2013  
Til stede: Tom, Allan, Peter, Ali, Jørgen, Dorte (referent) 

1. El-renovering 

På dette punkt deltog Kent Michelsen, KLG 3, der 

sammen med Tom og el-ingeniør Jesper Brigsted 

(fra Henrik Larsen Rådgivende Ingeniører A/S) har 

forberedt projektet. Et udbudsmateriale er ved at 

blive klargjort.  

 

2. Opfølgning på den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Vi beder Administrationshuset om at indkalde til 

yderligere en generalforsamling, hvor vi 

forhåbentligt kan bekræfte beslutningen om 

vedtægtsændring. 

  

3. Bygningsgennemgang af det nye tag 

Der er en sag på vej mellem A/B Humlegården og 

Hovedstadens Bygningsentreprise vedrørende 

bl.a stillads merpris. Vi afventer Henrik Linds 

forhandlinger med Hovedstadens 

Bygningsentreprise. 

 

4. Gårdlaug 

De er generalforsamling mandag 27. maj kl. 20 i 

gården – Dorte og Ali deltager og stiller gerne op 

til gårdlaugsbestyrelsen. Alle andre, der gerne vil 

være aktive i at skabe gårdmiljø og liv i gården i 

samarbejde med den anden andelsforening 

opfordres til at deltage.  

 

5. Varmeregnskab 

Et samlet varmeregnskab ligger på intranettet på  

Administrationshuset.dk. Her kan alle 

andelshavere oprettet sig som brugere af 

intranettet. 

 

7. Trappevask 

Brian har indhentet to tilbud og der er et tredje 

tilbud på vej. Dorte følger op. 

 

8. Henvendelser fra Beboere  

 En beboer vil nedtage radiator i køkken. Ali er 

på sagen - det skal anmeldes til kommunen 

sådan som det er beskrevet på AB 

Humlegårdens hjemmeside. 

 En beboer vil gerne vide om en booking af 2 

timer i vaskerisystemet betyder at man kan 

nå at vaske to maskiner tøj: Dorte og Brian 

har med vaskeri at gøre og følger op. 

 

9. Eventuelt 

 Ali giver Brian besked om et sted hvor 

ledninger er blottet og skal inddækkes 

 Cykelkælderen: Vi har fået et dyrt tilbud på 

istandsættelse af nyt cykelrum. Peter taler 

med Brian om at indhente alternative tilbud 

 Vi vil gerne have gjort gangarealerne på loftet 

rent på et tidspunkt.  

 Dørpumper: vi forhører os hos Brian om hvor 

langt han er ift. at få udskiftet dørpumperne. 

 


