
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden den 2. maj, kl. 20:00 
 
Tilstede var: Parthia, Zina, Peter, Allan, Ness, Thomas, Helle, Jørgen og Rasmus. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt til ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Vi har en igangværende fogedsag vedrørende en lejer. Vi afventer nærmere. 
 
Interessegruppen, der undersøger muligheder for taglejlighedsprojekter, har holdt møde. Gruppen arbejder på 
at undersøge, om det kan være fordelagtigt for foreningen at etablere taglejligheder på loftsarealerne. 
Bestyrelsen er repræsenteret i gruppen ved Thomas, Ness og Jørgen. Gruppen vender tilbage, når de ved mere. 
 
Grundet arbejdspres vil Rasmus udelukkende være bestyrelsens tovholder på dørprojektet og delvist også 
kælderrummene, og trækker sig fra det øvrige bestyrelsesarbejde. 
 
4) Opsamling på ekstraordinær generalforsamling 
Det var en god og sober ekstraordinær generalforsamling. Forslag nr. to blev vedtaget. Jørgen har aftalt et møde 

med forslagsgruppen for at drøfte, hvordan vi gør fremadrettet, for at processen forløber som planlagt. 

Bestyrelsen har også taget ad notam, at flere af de kommende projekter godt må blive eksekveret inden for en 

overkommelig tidshorisont, hvilket også er noget bestyrelsen arbejder på. Bestyrelsen imødekommer gerne 

arbejdsgrupper til fremtidige projekter. Det vil også betyde, at projekter hurtigere kan blive sat i værk, samtidig 

med at andelshaverne i højere grad bliver inddraget. Bestyrelsen fokuserer på de større projekter som 

vedligeholdelsesplanen indeholder, hvoraf nogle af dem er store og komplekse at sætte i gang. Derudover er 

trappeprojekterne stadig planlagt til at blive eksekveret i år. Men ønskeprojekter er altid velkomne. 

5) Snak om elinstallationer 
Bestyrelsen tjekker op i forhold til procedurer ved køb og salg og formalia heromkring. Yderligere information 
kommer senere, når vi ved mere.  
 
6) Kælderrum 

Bestyrelsen arbejder fortsat med udfordringen omkring kælderrum og forventer have fået det fulde overblik 

efter næste bestyrelsesmøde. 

7) Hjemmeside 
Vi har langt mere aktivitet på vores hjemmeside nu, hvilket er dejligt. Men det system hjemmesiden kører i er 
lidt forældet og ikke så nemt at arbejde i. Bestyrelsen besluttede derfor at skifte til et nyt og bedre system 
(Wordpress), som alle bestyrelsesmedlemmer kan arbejde i. Vi får teknisk hjælp til at overgå til det nye system 
og budgettet for det blev godkendt.  
 
8) Evt. 
En andelshaver er generet af rygning på bagtrappen. Bestyrelsen gør opmærksom, at det er forbudt, da det er 
brandfarligt. Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at det står i husordenen, at der ikke må ryges på 
bagtrappen.  
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 4. maj 2018 


