
A/B Humlegården, referat af bestyrelsesmøde 22. okt 2014  

Til stede: Tom, Mathias, Jo og Dorte (ref.). 

Afbud: Laust, Ali 

1. Undersøgelse af bygningen 

I forlængelse af at der i enkelte lejligheder 

er konstateret skimmelsvamp ønsker 

bestyrelsen at få lavet en undersøgelse af 

om der er forhold ved bygningen, som skal 

forbedres. Der skal indhentes tilbud på at 

få bygningen undersøgt. 

Samtidig vil bestyrelsen gerne udarbejde 

nogle anbefalinger til hvad man kan gøre 

for at undgå at skimmelsvamp får ”gode” 

vækstbetingelser i den lejlighed, man 

bebor. 

2. Vedligeholdelsesplan 

Vi gennemgik kort udkastet til 

vedligeholdelsesplanen, og pegede på 

nogle steder, den skal tilpasses. 

Bestyrelsen drøftede også, hvor vi skal 

lægge vores fokus. Generelt skal vi sørge 

for at prioritere, at bestyrelsens energi 

foreningens penge bruges i forhold til de 

nødvendige projekter.  

3. Altaner 

En gruppe af andelshavere har taget 

initiativ til at lave et oplæg om altaner til 

generalforsamlingen. Gruppen spurgte til 

muligheden for at booke et mødelokale 

hos Kulturanstalten. Det er ok at booke et 

lokale. 

4. Retningslinjer for ombygninger 

Bestyrelsen vil gerne endnu en gang gøre 

opmærksom på de retningslinjer for 

ombygninger, der er vedtaget, og som 

ligger på hjemmesiden.  

5. Bagtrapper og loftsarealer  

Bestyrelsen har med jævne mellemrum 

varslet, at der ville blive ryddet på 

bagtrapper og på lofts-arealerne. Fra nu af 

vil sådanne rydninger ikke blive varslet. 

Ting der er henstillet på lofterne (i gang-

arealerne og spidslofterne) samt på 

bagtrapperne vil fremover blive fjernet 

uden varsel.  

Husk det er en flugtvej. I tilfælde af brand 

skal børn og voksne ikke snuble i 

dørmåtter, tørrestativer, gulvspande, affald 

for ikke at tale om møbler eller udtjente 

hvidevarer. Sigtbarheden kan være lav, 

hvis det brænder og der er røg over alt. 

6. Lås på køkkentrapernes døre 

En beboer har spurgt til muligheden for at 

slå låse fra på branddørene i 

kælderniveau, så børn lettere kan komme 

ind i på køkkentrapperne. Emnet har for 

nyligt været drøftet på generalforsamling, 

og de fleste ønsker at døren er låst for at 

undgå ubudne gæster. Både branddøren 

og døren mod gården skal være låst.  

I den forbindelse skal vi minde om at lukke 

døren mod gården, hvis den kortvarigt har 

været på krog. For ubudne gæster kan 

også være rotter. Det har vi desværre 

prøvet før. 

7. Evt. 

Husk at skrive generalforsamlingen i 

kalenderen. Den afholdes onsdag 14. 

januar i ”Forsamlingshuset”  på onkel 

Dannys plads – samme sted som de 

seneste år. 


