
A/B Humlegården, Bestyrelsesmøde 11. september 2013   
Til stede: Tom, Peter, Ali, Jørgen, Dorte (referent) 
Afbud: Allan 

1. Status tagprojekt  

Tagprojektet kommer til at koste 5,8 millioner. 

Det er 400.000 mere end budgetteret, dog er der 

også blevet renoveret murværk og udført andre 

ekstraarbejder. Sagen bliver nu afsluttet. 

2. Fællesværksted 

Fire andelshavere har meldt sig til 

værkstedsgruppen. Fra bestyrelsen deltager Ali 

og Dorte.  

Værkstedsgruppen får til opgave både at etablere 

værkstedet og komme med et bud på hvordan 

det skal fungere – fx medlemskab, regler mm. Der 

skal tages højde for brandsikkerhed i valg af 

materialer. 

3. Evt isolering under stuelejlighederne. 

Bestyrelsen fortsætter med at undersøge, hvilke 

muligheder der er for at isolere under 

stuelejlighederne. Der er mange rør og 

installationer der skal tages højde for. 

Der bliver set på, hvilke rådgivere, der evt kan 

hjælpe os videre, også med at vurdere om det 

kan være en ide at blæse varm luft fra 

fyrkælderen over i andre kælderrum. 

4. Fremlejere 

Tom tager kontakt til en andelshaver, der har 

fremlejet uden at der er lavet lejekontrakt og 

uden at fremlejen er godkendt af bestyrelsen. 

5. Cykelrampe 

Cykelrampen ved udgangen fra gården i 

Ingerslevsgade er lige på trapperne. 

6. Elforstærkning 

Flere beboere har spurgt til udsigterne til at få 

stærk strøm. Der er fortsat et stykke vej inden vi 

er parat med et projekt der kan forsyne 

lejlighederne med 400 volt.  

7. Renovering af flere bagtrapper 

Ali er på sagen og vil indhente nogle tilbud. Det er 

især vigtigt at få istandsat og malet vægge og 

lofter. Trappetrinene vil vi fortsat ikke røre ved. 

Der er stadig stærk gammel fernis på trapperne af 

en type, som det ikke er lovligt at anvende mere. 

8. Kælderdøre mod gården 

Dorte taler med Brian om at få etableret håndtag, 

så man indefra kan åbne døren med én hånd. 

9. Ting på loftsarealerne 

Der står mange ting i gang-arealerne på lofterne. 

De vil snart blive smidt ud. Vi får et firma til at 

tage sig af det grove. Tingene bliver således ikke 

sat til side til evt. senere afhentning hos 

viceværten, så skynd dig at hente dine ting – 

senest 1. oktober. 

Husk at gangarealerne på loftet er en flugtvej. 

10. Kommende møder 

Bestyrelsen planlagde mødedatoer for efteråret. 

Der blev også foreslået dato for 

generalforsamling og et forberedende møde med 

Administrationshuset. Tom hører om de kan 

deltage på de valgte datoer. 

11. Håndværkervalg 

Foreningen skifter vvs’er. Dem vi har brugt hidtil 

har leveret arbejde af normal standard, men 

sendt os lidt for dyre regninger. I den forbindelse 

kan nævnes, at andelshavere selvfølgelig fortsat 

vælger deres egne håndværkere – så længe de 

har autorisation.  

12. Evt.  

iab. 


