
 

BESTYRELSESREFERAT NR. 5-6 FOR A/B HUMLEGÅRDEN (28.07.2016) 
 
Mødedatoer: 25.04.2016 + 27.06.2016 
 

 
Ekstra ordinær generalforsamling 
(angående korttidsleje) 
 
I forlængelse af afstemning om korttidsleje på 
henholdsvis ordinær generalforsamling i 
januar, og efterfølgende på den 
ekstraordinære generalforsamling (XGF) i 
ejendommens værksted d.24. april, blev 
forslaget stemt igennem med fuld flertal.  
 
Den XGF i værkstedet tog sammenlagt 10 
minutter og i alt var 21 lejligheder inkl. 
fuldmagter repræsenteret. 
Alle stemte fuldtalligt for forslaget som derefter 
nu er indskrevet i foreningens vedtægter. 
 
Der blev spurgt til hvorfor bestyrelsen ønsker 
at beboerne før udleje skal informere 
bestyrelsen og ikke kun opgangens beboere. 
Bestyrelsen svarede at det var for at sikre at 
foreningens procedurer overholdes i de enkelte 
tilfælde iht. vedtægterne og for at foreningen 
altid har et samlet overblik over udlejningernes 
omfang.  
 
Foreningens ordenregler vil hurtigst muligt 
blive oversat til engelsk for at sikre og hjælpe 
udlejere til at informere sine lejere.  
 
På kommende generalforsamlinger vil der blive 
gjort status over årets udlejninger. 
Sammenlagte antal udlejninger/udlejningsdage 
samt hvorvidt beboerne føler at f.eks. brugen 
af fælles gårdareal eller tagterrasse bør 
diskuteres for at sikre et rart miljø.  
 
Alle beboere er selvfølgelig mere end 
velkomne til at komme med forslag, ønsker 
eller bekymringer i løbet af året.  
 
 
Opdatering på Privat Valuarvurdering 
 
Efter indhentning af privat valuarvurdering af 
vores ejendom overgik udarbejdelse af et 
egentlig forslag om at overgå til en privat 
valuarvurdering, inkl. forslag til ændring af 
foreningens andelskrone, til den aktive gruppe 
af beboere som oprindeligt fremsatte forslaget 
om at indhente den ny vurdering.  

Bestyrelsen af sammen med beboergruppen 
efterfølgende afholdt et fællesmøde med 
Rasmus Juul-Nyholm fra Administrationshuset 
som gennemgik foreningens økonomi og de 
vigtigste forhold som bestyrelse og 
arbejdsgruppe skal sørge for at inddrage i 
forhold til fastsættelsen af en ny andelskrone.  
 
Det er en spændende proces som inddrager 
stort set alle foreningen aspekter, og hvor 
vedligeholdelsesplanlægningen står som et af 
de det helt centrale punkter. Bla. derfor vil 
bestyrelsen naturligt indgå som en del af 
processen da forslag til prioritering af 
ejendommens vedligeholdelse og økonomi 
ligger på vores bord.  
 
Da der muligvis vil blive tale om en væsentlig 
forhøjelse af ejendomsværdien anbefaler 
Administrationshuset at der allerede kort efter 
sommerferien afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling, så det kan blive besluttet 
om foreningen skal overgå til valuarvurdering 
eller ej. Både bestyrelse og arbejdsgruppe er 
indforstået med dette, bla. for at imødekomme 
et ønske om afklaring på dette, så evt. salg 
ikke udskydes unødvendigt, og for at 
foreningen ikke får trukket processen ud. 
 
På baggrund af dette ha Bestyrelsen besluttet 
at der vil blive indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling i efteråret for afstemning om 
overgang til valuarvurdering. Dertil koordineres 
en proces med arbejdsgruppen, som skal 
indeholde information- og debatmøde der skal 
sikre at alle andelshavere er fuldt informerede 
og kan stille spørgsmål og få svar inden XGF.  
 
Der sigtes mod afholdelse af ekstraordinære 
generalforsamlingsmøde primo oktober 2016. 
 
 
Opfølgende indsats mod sølvfisk 
 
I forbindelse med sidste års facaderenovering i 
Sigerstedgade nr. 4 med sager om 
skimmelsvamp i to lejligheder, har bestyrelse 
og vicevært igangsat en mindre ’symptom-
behandling’ af sølvfisk i samme, og enkelte 
tilstødende lejligheder. I to omgange vil 



lejlighederne blive sprøjtet med 14 dages 
mellemrum. 
 
Bestyrelsen modtager løbende opråb fra 
beboere som er mere eller mindre opgivende 
ift. problemer med sølvfisk. Gang på gang går 
spørgsmålene på om ikke skal ses som et 
fælles ejendomsproblem som bestyrelsen skal 
finde løsning på. Hertil er vi nødt til at svare 
med samme svar som tidligere, at sølvfiskene 
overordnet set er et symptom på den enkeltes 
indeklimaforhold. Og da vi alle stadig kan gøre 
meget mere for at forbedre vores indeklima 
f.eks. emhætte eller baderumsventilation til det 
fri, undgå tøjtørring i lejligheden, udlufte de 
foreskrevne 3 gange om dagen, og optimere 
gulvvask og brug af sæbe.  
 
 
Kælderprojekt 
 
Foreningen har modtaget tilbud på 
kælderprojektet. Der er generelt tryk på 
byggeriet i København hvilket betyder at 
håndværkerne har godt med arbejde og derfor 
ikke kører med billige priser på alle arbejder. 
Derfor skal projektet nu gennemgås og evt. 
korrigeres i samarbejde med Gaihede ift. de 
arbejder som skal laves, så vi med rimelighed 
kan holde os indenfor vedligeholdelsesplanens 
prisoverslag. 
 
 
Tagterrasse – Ny grill og møbler 
 
Tagterrassen er en stor succes og det slider på 
både møbelinventar og grill udstyr. Brian 
vicevært har netop sørget for indkøb af en ny 
grill. En stor del af træmøblerne er ved at være 
udtjente og kan ikke efterspændes længere. 
 
Bestyrelsen vil derfor kigge på indkøb af nyt 
holdbart inventar. Dvs. stole og enkelte 
liggestole samt evt. borde. Forslag er mere 
end velkomne. 
 
 
Faldstamme problem 
 
I uge 28 oplevede flere beboere i 
Ingerslevsgade nr.146 alvorlige problemer med 
den fælles faldstamme. På en gang flød det 
mildt sagt over og med hjælp fra låsesmed 
blev faldstammen akut ’boret ud’ så der nu 

igen er hul igennem. Der venter nu en 
forsikringssag når deres skadeskonsulent har 
tilset lejlighederne og opgjort skaderne. 
Det er anden gang at foreningen oplever en 
tilsvarende skade indenfor kort tid, og 
bestyrelsen vil nu overveje om alle 
faldstammer skal eftergås og renses. Brian 
vicevært starter med at indhente tilbud på 
omkostningerne.  
 
 
Interne venteliste, procedurefejl 
 
Bestyrelsen har behandlet et forhold hvor en 
beboer i 2014 ikke blev opskrevet som 
forventet på den interne venteliste. 
bestyrelsen har fået forevist skriftligt materiale, 
som viser at der er sket en fejl i opskrivnings-
proceduren den gang og at bestyrelsen derfor 
har besluttet at beboeren er berettiget plads på 
ventelisten ift. det tidspunkt vedkommende 
skulle være skrevet ind. 
 
Så hvis man står på ventelisten og undrer sig 
over at man måske er røget en plads ned ad 
den interne venteliste så kender i nu grunden. 
 
 
Sikring af gadedør for dagsrenovation 
 
I forbindelse med at det sker at der opholder 
sig unge mennesker i gennemgangsrummet 
med sliske mellem Sigerstedgade og gården, 
til brug for renovation er vicevært og bestyrelse 
gået i tænkeboks omkring hvordan man 
ubesværet kan sikre at man ikke kan kravle 
under gadedøren uden at adgangsforholdene 
hindres. 
 

Bestyrelsesmedlem udtræder  

Bestyrelsens bedste humør og gode væsen, 
Jo har valgt at udtræde af bestyrelsen. 
Bestyrelsen består fremover af 5 medlemmer 
samt 1 suppleant (Trine), hvilket er i fint tråd 
med foreningens vedtægter som foreskriver 5-
7 medlemmer. 
Bestyrelsen takker Jo for den gode indsats. 
 
 
 
 

Mvh bestyrelsen 


