
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegården den 7. februar 2018 

Tilstede var: Jørgen, Rasmus, Thomas, Parthia, Helle, Zina, Peter og Allan. 

 

Dagsorden: 

1) Introduktion til nye medlemmer i bestyrelsen 

2) Uddeling af ansvarsområder 

3) Konstituering af bestyrelsen 

4) Projekter 

5) Evt. 

 

Ad. pkt. 1 

Allan og Rasmus fortalte lidt om, hvordan bestyrelsen arbejder: møder, forretningsgange osv., og alle 

præsenterede kort sig selv. 

Ad. pkt. 2 

Der er mange forskellige opgaver, der skal løses løbende i andelsforeningen, og det er derfor en god 

idé, at bestyrelsesmedlemmerne har forskellige ansvarsområder, sådan at det ikke er alle, der hver 

gang skal tage stilling til de spørgsmål og problemer, der opstår løbende. Vi oprettede forskellige 

ansvarsområder og fordelte dem mellem os. Ansvarsområderne og tovholder på dem ser således ud: 

* Byggesager: Rasmus 

* Køb/salg: Allan 

* Vicevært: Thomas 

* Gårdlaug: Zina 

* El/vand/varme: Thomas 

* Leje/fremleje: Parthia 

* Forsikring: Allan 

* Ventelister: Peter 

* Vurdering: Parthia 

* Internet: Rasmus 

* Vaskeri: Thomas 

* Web/kommunikation/IT: Helle 

Dette vil også komme til at stå på hjemmesiden, så andelshaverne ved, hvem de skal kontakte med 

deres henvendelser om de forskellige ting. 

Ad. pkt. 3  

Rasmus ønskede ikke at stille op som formand igen. Jørgen overtog posten. Allan blev udpeget som 

næstformand og Helle som sekretær. Hun varetager fremover referentrollen til bestyrelsesmøderne 

samt indkaldelse til bestyrelsesmøder og udfærdiger dagsordener hertil. 



Ad. pkt. 4: 

Der er flere store projekter på vej, og Rasmus vil gerne være tovholder på nogle af dem. Det var bl.a. 

også derfor at han ikke genopstillede som formand, da det dermed ville komme til at koste ham for 

meget tid. Derudover vil han gennem året (i samråd med Parthia) være den, der holder styr på 

budgettet og forbereder regnskab, herunder kaldet vedligeholdelsesplanlægning, til den årlige 

generalforsamling (som revisor derefter udarbejder). 

De kommende projekter og tovholdere på dem er: 

* Loft- og kælderrum: Rasmus 

* Døre: Peter (og Rasmus) 

* Fortrapperenovering: Rasmus (og Peter) 

* Bagtrapperenovering: Rasmus (og viceværten) 

* Tagterrasse: Zina (og Parthia) 

* Vedligeholdelsesplanlægning (løbende): Rasmus (og Parthia) 

 

Ad. pkt. 5: 

Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at referater fra bestyrelsesmøderne skal op at hænge i 

opgangene efterfølgende, så alle andelshavere er informerede, da det ikke er alle, der modtager dem 

på mail. Den opgave beder vi viceværten udføre, og Helle vil sørge for at sende referaterne til ham, når 

de er godkendt af bestyrelsen.  

 

Godkendt af bestyrelsen den 12/2/2018. 

 

 

 


