
 
BESTYRELSESREFERAT NR. 9 FOR A/B HUMLEGÅRDEN 
 
Dato:  14.09. + 06.10.2015      
Til stede:   Jo, Mathias, Rasmus, Ali, Jesper, Brian (vicevært) 

 
 
Hold døre til kælder lukket 
Kulden er ved at melde sig, og vi vil gerne opfordre 
alle til at være med til at holde kælderdørene 
lukkede for at hjælpe beboere i stuelejlighederne 
med at holde lejlighed og gulvflade varm. 
 
Oversigt over loft- og kælderrum 
Beboere henvender sig jævnligt med spørgsmål 
omkring loft- og kælderrum. F.eks. hvorvidt det er 
muligt med tiden at få sig et kælderrum, frem for en 
på loftet når de nu engang bor i en stuelejlighed?  
Men sandheden er at hverken Brian vicevært eller 
bestyrelse har fuldt overblik over hvilke 
tilhørsforhold som gælder de enkelte rum.  
Derfor vil Brian vicevært kontakte de lejligheder 
som endnu ikke er registreret med et nummereret 
loft- el. kælderrum. 
 
Hoveddøre 
I den kommende tid vil vores hoveddøre få en 
kærlig hånd mht. nye tætningslister, efterspænding/ 
opretning og nye dørpumper som ikke svigter i 
minusgrader. Arbejdet gælder alle hoveddøre ud 
over Sigerstedgade nr. 4 og 10 som fik tilsvarende 
tur sidste år. 
Derudover vil gab under døre blive minimeret. Det 
er specielt de vestvendte beboere mod 
Ingerslevgade som er hårdt ramt af kraftig kold 
vind. Men 2-3 cm er faktisk nok til at rotter kan 
komme ind i opgangene. 
Alt efter forholdene i de enkelte opgange (fx 
gulvhælning) vil der enten blive monteret et mindre 
trinprofil på gulv under døren, eller opsat fejeliste 
nederst på selve dørbladet, alt efter hvad der er 
muligt. 
 
Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan 
I løbet af oktober vil Gaihede kigge vores ejendom 
igennem i alle hjørner og kanter med henblik på at 
få opdateret den nuværende tilstandsrapport, og i 
langt højere grad end tidligere, gøre den operationel 
og konstruktiv ift. vores overordnede økonomi og 
vedligeholdelsesplan.  
 
Indeklima & sølvfisk 
I den seneste uge har mange beboere delt deres 
historier om sølvfisk i lejlighederne på beboernes 
Facebook gruppe. 
Bestyrelsen skal ikke opremse div. husråd, men ift. 
selve ejendommen gøre opmærksom på at 
bygningens fysik er god i det omfang som det er at 

forvente for dens type og årgang. Overordnet set er 
der ikke tale om at vi har fugtige vægge. Derimod 
er bygningen ikke ’bygget’ til inde liggende 
baderum med udfordret ventilation og flerglas 
vinduer som lukker tæt uden mulighed for løbende 
ventilering med såkaldte ’luftventiler’, som vi så må 
se frem til at få når vores vinduer med tiden skal 
opdateres og udskiftes. 
 
Sølvfisk lever et dejligt liv i fugtige miljøer, og i 
sidste referat omtalte vi beboernes udfordringer 
med at få luftet godt nok ud, og at vi i bestyrelsen 
side diskuterer mulige løsningsmodeller. Vi ser 
frem til en endnu bedre dialog med Gaihede 
omkring dette.  

 
I forbindelse netop fugt i lejligheden vil bestyrelsen 
gerne uddele en lille teknisk ’vejviser’ som kan 
hjælpe til med at få udluftet effektivt nok. Forsøg 
jer frem ift. om der udluftes længe nok efter 
gulvvask; madlavning, tørres tøj i lukket ventileret 
rum eller at soveværelset luftes ordentligt ud hver 
eneste morgen. 
 
Vaskerum – ny tørretumler 
Det er besluttet at vaskerummet skal have en ny gas 
tørretumbler i november. Den er uhyrlig effektiv og 
langt billigere i drift.  
Derudover vil der blive tegnet et årligt service 
abonnement med Saniva, som så vil føre fastlagte 
eftersyn og udføre servicereparationer efter behov. 
Den årlige udgift vil svare til det som det i dag 
koster at få en enkelt akut reparation. 
De ovennævnte udgifter indgår i vaskeriets eget 
driftsbudget samt opsparing som afholdes af 
brugerne. 

Mvh Bestyrelsen 


