
A/B Humlegården, Bestyrelsesmøder 23. januar og  4. februar 2014   
Til stede: Tom, Ali, Jo, Mathias, Laust (suppl), Dorte (referent).  
Samt vicevært Brian Vinberg i starten af mødet 4. februar 
 

23. januar 

1. Konstituering 

Den nye bestyrelse konstituerede sig. Tom Donchill 

er formand, Mathias Busk er næstformand og Dorte 

Bjerregaard Jensen er sekretær.  

2. Lejekontrakt forlængelse 

En lejer har boet i foreningen med sin søn igennem 

en årrække. Lejeren fraflytter, og sønnen har ifølge 

almindelige regler til ret til at overtage lejemålet.  

3. Knallert i cykelkælder 

Det gøres opmærksom på at der ikke må parkeres 

motorkøretøjer i kælderrummene – de skal parkeres 

på gaden. Der står knallert i kælderen under Knud 

Lavards Gade 9. 

4. Referat fra generalforsamlingen 

Referat fra generalforsamlingen blev underskrevet 

og bliver snart sendt til andelshaverne. 

4. februar 

5. Bestyrelsen møder viceværten 

Den nye bestyrelse fik hilst på vores Vicevært, Brian 

Vinberg, der fortalte om aktuelle projekter, bl.a.: 

Brian er ved at lave en database over pulterrum, 

men nogle pulterrum er aflåst uden at nogen ved, 

hvem der benytter det. For at databasen kan blive 

komplet, skal alle sørge for at det deres pulterrum er 

markeret.  

Nogle har spurgt til temperaturen på det varme vand 

i hanerne. Temperaturen må ikke være under 55 

grader. Nogle synes vandet fortsat er meget varmt, 

men det må ikke blive koldere, bl.a. for at undgå 

legionellabakterier.  

Forbedringerne af hoveddørene i Sigerstedgade 4 og 

10: De har fået monteret nye lister og lukker nu 

meget bedre til. Senere på sæsonen kan listerne 

males. 

Der er opsat nye brusehoveder og badeforhæng op i 

fællesbadet. 

6. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen 

Bestyrelsen fordelte arbejdsområder og opgaver 

mellem sig. Beboere skal fortsat henvende sig hele 

bestyrelsen på bestyrelsen@abhumlegaarden.dk. 

7. Fugt 

I nogle lejligheder opleves for høj grad af fugtighed. 

Bestyrelsen har foretaget henvendelse til tekniske 

rådgivere. Status er, at relevante undersøgelser først 

kan laves til sommer, hvor luftfugtigheden er høj. 

8. Ventelister 

Som det også blev drøftet på generalforsamlingen 

oplever vi pludseligt at der er reelt behov for 

ventelisterne. Lejlighederne kan tit sælges til den 

udbudte pris og bestyrelsen bliver oftere og oftere 

kontaktet af folk, der er interesseret i at købe i vores 

forening.  

Tom er på opgaven og kan formentligt præsentere et 

oplæg på næste møde. Et medlem af foreningen har 

tilbudt at indgå i arbejdet med at lave en god 

procedure, og Tom vil involvere ham.  

9. Bestilling af håndværkere 

På baggrund af nylig erfaring skal der gøres 

opmærksom på, at det er bestyrelsen/viceværten 

der rekvirerer håndværkere for foreningen.  

10. Dokumenter til underskrift,  

Nogle ombygningssager blev underskrevet. Vi havde 

spørgsmål til en enkelt af sagerne. 

11. Opsagt lejemål 

En lejer har opsagt et lejemål, så foreningen vil om 

nogle måneder sætte den pågældende lejlighed til 

salg.  

12. Hjemmeside-tjek 

Laust tager et nærmere kig på hjemmesiden, dels 

mhp. navne på de nye bestyrelsesmedlemmer og 

dels for at se om andet kan forbedres.  
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