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1. Vedligeholdelsesplan 

For tre år siden blev der udarbejdet en 

vedligeholdelsesplan. Planen blev – som alle ved – 

overhalet indenom af et tagprojekt, der krævede 

både foreningens penge og opmærksomhed.  

Det er tid at genoplive vedligeholdelsesplanen, for 

foreningen har brug for en plan for vedligehold og 

udvikling. Vel vidende at det undervejs kan blive 

nødvendigt at ændre i planer og prioriteringer.  

Bestyrelsen kigger på vedligeholdelsesplanen næste 

gang. Vedligeholdelsesplanen er udgangspunkt for 

vores prioriteringer af både penge og 

opmærksomhed. 

2. Ventelister og procedure ved salg af andele 

Tom og Jørgen Eriksen har lavet et oplæg til hvordan 

intern og ekstern venteliste kan håndteres. Tom vil 

nu gennemgå oplægget med Administrationshuset. 

Vi lægger op til at der skal opkræves et gebyr for at 

stå på den eksterne venteliste. Tak til Jørgen for at 

indgå i den arbejdsgruppe. 

3. Fugtplet på væg ifm tag-projektet 

I en lejlighed har der i forbindels med tagprojektet 

på et tidspunkt været en passage, så fugt har kunnet 

komme ind. Den fugtigt plet skal tørre og bagefter 

kan der males.  Mathias kontakter beboerne og 

foreningen betaler maler/maling.  

4. Ulovlig fremleje 

Tom kontakter Nadja i Administrationshuset og 

beder hende skrive et brev til andelshaveren om, at 

man som andelshaver har bopælspligt. Man kan få 

tilladelse af bestyrelsen til fremleje i op til et år og 

bestyrelsen skal vide hvem der bor i lejligheden, 

samt godkende lejekontrakten. I det pågældende 

tilfælde har fremlejen nu overskredet et år. 

5. Gamle cykelstativer 

Der ligger gamle cykelstativer, som foreningen ikke 

længere har brug for, i gården. De bliver snart smidt 

ud. Hvis nogen kan bruge dem andre steder end i 

Humlegården, skal de henvende sig til viceværten 

senest 1. marts og hurtigt derefter transportere dem 

væk.  

6. Trængsel i rummet for ladcykler og 

cykelanhængere 

Vi besigtigede rummet til ladcykler/anhængere. 

Bestyrelsen henstiller til alle brugere om at lade 

være med at stille anhængere/ladcykler så andre 

ikke kan komme ud med deres cykler og barnevogne 

(som står i rummene bagved ladcyklerne).  

Der skal være et frit gang-areal i midten. Alternativt 

må man stille sin anhæger/ladcykel på gadeplan. 

Gården må ikke bruges til ladcykler og anhængere 

(dog har en enkelt cykel med hjælpemotor 

dispensation, idet den er et hjælpemiddel).  

7. Evt.  

Intet at bemærke. 


