
 

BESTYRELSESREFERAT NR. 1-4 FOR A/B HUMLEGÅRDEN (17.04.2016) 
 
Mødedatoer: 01.02.2016 + 29.02.2016 + 14.03.2016 + 04.04.2016 
 

 
 
 
Vedligeholdelsesarbejde – Kælder 
Efter Generalforsamling i januar har 
bestyrelsen brugt en del tid på dialog med 
Gaihede, teknisk rådgiver ifbm. den kom-
mende vedligeholdelse og forbedringer i 
kælderen, inkl. isolering af etageadskillelse. 
Gaihede er ved at udarbejde udbudsmateriale 
efter en grundig registrering af kælder-
forholdene sammen med Vicevært, Brian. 
Så snart der forelægger et præcist overblik 
over omfanget vil vi begynde at kigge på 
tidsplanen og hvornår det større arbejde bedst 
kan udføres. 
Bestyrelsen har opmærksomhed på at det ikke 
skal kollidere med sommer og gårdliv, og at 
sent efterår derfor er en minimums 
målsætningen. 
 
 
TV inspektion 
Tilstandsvurdering af ejendommens kloakering 
har udestået i vedligeholdelsesplanen og har 
afventet en TV inspektion af al rørføring under 
terræn. 
TV inspektionen viste ingen fejl på kloaknettet, 
men der er flere steder (18 stk.) med aflejringer 
som skal spules væk med industrispuler. 
Tilbud indhentet - samlet pris 19.800 ex. moms 
 
 
Ekstraordinær gen. forsam. - Korttidsleje 
Bestyrelsen har netop indkaldt til XGF med 
henblik på at få afsluttet afstemningen omkring 
forslag til korttidsleje inden vi når ind i 
sommeren så udlejning via fx AirBnB er muligt 
iht. foreningens vedtægter. 
Generalforsamlingen vil foregå d.25 april kl 
19:30 i foreningens værksted, eller i gården 
hvis vejret tillader det. Vi regner med en 
varighed på maks. 15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Privat Valuarvurdering 
I forlængelse af vedtagelse af forslag på 
generalforsamlingen i januar, om indhentning 
af en privat valuarvurdering af ejendommen 
har bestyrelsen indhentet tilbud fra 4 stk., af 
Administrationshuset anbefalede 
erhvervsmæglere. Valget faldt på DanBolig 
Erhvervsmæglere som efterfølgende har 
besigtiget ejendommen og i dialog med 
Administrationshuset har fået overblik over 
foreningens økonomi, vedligeholdelse/tilstand, 
forbedringer (tagterrasse inkl. opholdsrum, 
køkken og toilet mm.)  
 
Bestyrelsen modtog en første vurdering på 105 
millioner – en værdistigning på 9.3% ift. den 
nuværende offentlige vurdering på 96 mill. Men 
i bestyrelsen gennemgang af vurderingen følte 
vi os ikke overbeviste om værdisætningen, og 
afventede derfor Administrationshusets 
vurdering og godkendelse. De var dog ikke i 
tvivl om at den var en del lavere end hvad der 
kunne forventes, og tog derfor kontakt til 
valuar. Efterfølgende har valuar og DanBoligs 
ledelse revideret vurderingen.  
Den reviderede valuarvurdering lyder derfor på 
118 mill. kr. (mod de nuværende 96 mill.), 
hvilket vil svare til en værdistigning på 23%.  
 
Med endelig indhentning af valuarvurdering 
overdrages det videre dialogarbejde og ønsket 
om at udarbejde forslag om at overgå til privat 
valuarvurdering, samt forslag til ændring(er) af 
andelskronen, til den beboergruppe der 
oprindeligt fremsatte forslaget. 
Bestyrelsen har en god dialog med gruppen og 
har aftalt et møde om hvordan og hvad det 
videre arbejde kunne indeholde.  
 
Beboergruppen er: 
Thomas Møldrup og Anette Troelsen 
(Sigerstedgade 6, 1th) 
Peter Søndergaard (Sigerstedgade 10, 4th) 
Parthia Ghazani (Kn.Lavards Gade 7, st.th) 
 
 
 
 



Vurderingsarbejde ved lejlighedssalg 
Bestyrelsen har besluttet at overdrage alt 
vurderingsarbejde ifbm. Lejlighedssalg til vores 
tekniske rådgiver, Gaihede frem for Friborg 
Lassen Arkitekter.  
Begrundelsen er at vi ønsker at samle 
foreningens tekniske rådgivningsarbejde 
omkring samme rådgiver, samt at Gaihedes 
ydelse er en god del billigere for sælger.  
 
 
Arbejdsstøvsuger i værkstedet 
For at støtte op om etablering af et 
velfungerende værksted har bestyrelsen netop 
sørget for indkøb af mere prof. Støvsuger (med 
mulighed for maskintilslutning). 
 
 
Fælles cykelpumpe med kompressor  
Bestyrelsen har valgt at indkøbe en fælles 
’cykelpumpe’ med kompressor der vil blive 
installeret i værkstedet.  
Selve pumpeudtaget vil blive monteret på 
udvendig facade i Knud Larvards Gade til brug 
for alle (ja, det gælder også alle naboerne i 
området). Kompressoren vil få en timer 
monteret så den ikke skal stå og ”holde på 
luften” i de sene aften- og nattetimer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forespørgsel om kummefryser på loft 
En beboer har forespurgt om mulighed for at 
installere en kummefryser i sit loftrum. 
Bestyrelsen har diskuteret det og har valgt at 
afvise ønsket da individuelle EL/ VVS 
installationer samt målere skal holdes indenfor 
lejlighedernes rammer, da det ellers vil være 
en logistisk udfordring for foreningen at holde 
styr installationerne. 
Har man forslag til hvorfor kummefrysere skal 

være muligt på loft, og hvordan det så gøres 

rent praktisk så er man velkommen til at sætte 

forslaget til afstemning til generalforsamling. 

 
Tømt brandslukker i Ingerslevsgade 148 
Brian vicevært blev i påsken opmærksom på at 
brandslukkeren på bagtrappen i Ingerslevgade 
nr.148 var blevet tømt. Det er på sin vis 
alvorligt hvis den tømmes uden at blive 
genopfyldt da man dermed kan løbe forgæves 
efter forventet brandslukning. 
Viceværten vil gerne kontaktes hvis man ved, 
eller har bemærket hvem der kan have brugt 
indholdet. F.eks. om der faktisk har været en 
mindre brand som er blevet slukket, eller om 
det bare er drengestreger! 
Brandslukkeren vil blive genopfyldt hurtigst 
muligt. 
 
 
 
 
 
 

Mvh Bestyreslen 
 
 
 
 


