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

 

1. Foreløbigt regnskabs-overblik 

Regnskabsåret er gået (det går fra 1. oktober – 

31. september) og taget er blevet betalt uden 

nogen form for belåning. At det har været muligt, 

skyldes især, at budgetterede 

vedligeholdelsesprojekter ikke er gennemført (El-

forstærkning, flere bagtrapper) 

Ejendomsskatterne er steget det er andre 

obligatoriske udgifter til kommunen også (til 

renovation og fortovsvedligehold)  

Til gengæld er udgifterne til vicevært faldet. 

2. Dato for generalforsamling 

Der er aftalt Generalforsamling onsdag den 15. 

jan 2014 kl. 19 – Dorte sørger for at booke lokale 

3. Tilbud fra ejendomsmægler 

Administrationshuset samarbejder med en fast 

ejendomsmægler, som tilbyder samarbejde. Hun 

tilbyder en fast salgspris til interesserede 

andelshavere på ca. 33.000 kr. for et salg.  

Det kan lette papirgangene at 

ejendomsmægleren er tilknyttet 

Administrationshuset. Andelshavere, der ønsker 

at sælge, kan selvfølgelig fortsat vælge den 

mægler, de ønsker. 

4. Vådt område på væg 

Som en udløber af tagprojektet er der en beboer, 

der fortsat ikke har hørt nærmere fra 

entreprenøren om en mindre skade. Tom 

kontakter Henrik Lind.  

5. Nem-ID 

Foreningen har – som alle andre foreninger med 

cvr-nr. fået et Nem-ID. Vi følger 

Administrationshusets anbefaling og lader dem 

administrer vores digitale post mm for os.  

6. Nye låse og dørgreb på dørene i gården 

Det blev på seneste generalforsamling vedtaget 

at udskifte dørgreb og låse på dørene ud mod 

gården, således at de kan åbnes med én hånd 

indefra. Vi takker ja til tilbud fra vores låsesmed. 

7. Hoveddøre der ikke lukker 

Flere af hoveddørene har vanskeligt ved at lukke.  

Vi vil have en tømrer/snedker til at eftergå 

hoveddørene. 

8. Ny varmeautomatik 

Søren Pedersen fra EnergiFocus har anbefalet at 

vi indkøber vareautomatikken, Så EnergiFocus 

kan fjern-overvåge vores varmeanlæg. Vi følger 

Søren Pedersens anbefaling om hvad der skal 

indkøbes og installeres. 

9. Tilbagflytning til pulterrum efter 

tagprojektet. 

Enkelte har ved fristen 1. oktober endnu ikke 

rømmet de midlertidige pulterrum. Tom tager fat 

i dem, vi kan identificere. Der står visse steder 

ting, som ikke er markeret med ejermand. Vær 

opmærksom på at tingene bliver smidt ud, så 

skynd dig at kontakte viceværten, hvis du har ting 

midlertidigt stående et sted, hvor dit navn ikke 

fremgår eller nemt kan overses. 

10. Pulterrum uden mærkat 

Mange pulterrum mangler en mærkat på 

hængelåsen. Brian køber nogle flere ind og 

hænger i opgangene.   

11. Sæson for udluftning af radiatorer 

Man kan låne en radiator-nøgle til udluftning af 

Brian og man skal bare følge den vejledning han 

har hængt på opslagstavlerne. Send Brian en e- 

mail, så kommer han en radiatornøgle i din 

postkasse. Og du smider den i viceværpostkassen, 

når du er færdig.  

Det er vigtigt at få luftet radiatorerne ud, ellers 

blokerer luften for at det varme vand kan flyde 

frit i radiatorerne. 


