
A/B Humlegården, referat af bestyrelsesmøde 5. nov. 2014  

Til stede: Tom, Mathias, Jo og Ali, Laust 

(supl.) og Dorte (ref.).  

1. Gennemgang af 

vedligeholdelsesplan. 

Bestyrelsen så igen på 

vedligeholdelsesplanen og drøftede 

vægtning og prioritering af de forskellige 

poster. 

Erfaringen er dog, at vi ikke kan forudsige 

alt, og at det hurtigt kan blive nødvendigt 

at ændre prioriteringerne 

vedligeholdelsesarbejdet.  

Det er godt, at foreningen har penge i 

kassen, og samtidig vigtigt at huset 

løbende vedligeholdes. 

2. Istandsættelse af bagtrapper  

Bagtrapperne i Knud Lavards Gade nr. 7 

og 9 vil inden længe blive istandsat. Logik 

& Co skal stå for arbejdet.  

Vi afventer at få en præciseret tidsplan fra 

firmaet, når de har undersøgt nogle 

forholdt omkring den nuværende maling 

mm.   

Lige nu forventer vi at trapperne bliver 

istandsat i uge 47-51. 

3. Oplæg om isolering mellem 

kælder og stueetage 

Bestyrelsen har modtaget tilbud på at få 

isoleret mellem kælder og stueniveau og 

vil på den baggrund fremsætte et forslag til 

at få gennemført denne forbedring.  

 I 2011 fik foreningen udarbejdet en 

energimærkningsrapport, som ligger på 

Humlegårdens hjemmeside. Der kan man 

læse mere om de forventede besparelser 

ved at foretage denne isolering.   

4. Internet 

Nogle beboere har to bredbåndstik i 

lejligheden, fordi den er sammenlagt. Folk 

skal da have mulighed for at få lukket det 

ene stik 

Der bliver opkrævet lidt mindre i 

internbidrag mellem hvad vi betaler 

Fiberby og hvad vi får ind i opkrævning.  

5. Ting på bagtrapper 

I forlængelse af sidste referat, er der 

blevet spurgt til hvor grænsen går, ift. at 

have noget stående på bagtrapperne. Og 

svaret er, at der ikke må stå noget på 

bagtrapperne. Viceværten vil løbende 

rydde ting væk.  

Viceværten smider ikke ting ud med det 

samme, men fjerner dem blot. Ting kan 

hentes hos viceværten inden 14 dage.  

6. Rørføring på bagtrapperne. 

På en del køkkentrapper er der etableret 

rør. Det blev der for nogle år siden sat en 

stopper for, og der er ikke blevet givet 

tilladelse til det siden. Der må ikke 

etableres rørføring på trapperne, og 

retningslinjerne på foreningens 

hjemmeside har ikke været helt præcise 

på det punkt. Det er der nu rettet op på. 

7. 1-års gennemgang, tagprojekt 

Der skal inden længe laves års 

gennemgang af tagprojektet i 

Ingerslevgade. 

8. Evt.  

Der er blevet monteret belysning i de to 

tørrelofter, hvor der står vingestativer. Der 

er ikke sat timer på, for så risikerer folk at 

stå i bælgmørke deroppe om vinteren. Så 

husk at slukke lyset.  


