
Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni i AB Humlegaarden, kl. 20:00. 
 
Tilstede var: Allan, Jørgen, Ness, Parthia, Thomas, Rasmus og Helle. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt. 
 
3) Bordet rundt 
Vi er i gang med at få fat i entreprenøren, så vi kan komme videre med dørprojektet. Vi afventer nærmere 
og håber det kan blive igangsat i løbet af den næste uge/14 dage. 
 
Bestyrelsen har fået et forslag til en ny kontrakt med administrationshuset, som vi vil kigge nærmere på 
snart.  
 
Tagudvalget har arrangeret, at man med Rasmus fra administrationshuset den 2. juli kl. 17 kan komme med 
på en lille rundtur på Vesterbro og se på forskellige taglejligheds-løsninger. Der kommer en separat 
indbydelse herom. Alle er velkomne til at deltage. 
 
4) Forretningsorden 
Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet og den lægger vi op på 
hjemmesiden og sender den til administrationshuset og Brian til information. 
 
5) Fortrapper 
Det tilbud vi har modtaget for noget tid siden regner vi med stadig gælder. Vi afventer endelig bekræftelse 
på det, og når vi har fået det, vil istandsættelsen af fortrapperne kunne påbegyndes. Det forventer vi vil ske 
inden for de næste 4-6 uger. Op til istandsættelsen vil vi selvfølgelig sørge for information til alle beboerne 
ifht. brug af trapperne m.m. under istandsættelsen.  
 
6) Bagtrapper 
Vi har fået lavet en projektbeskrivelse og en miljørapport på projektet. Vi har fået nogle rådgivere til at 
indhente tre tilbud for os, som vi vil kigge på til næste bestyrelsesmøde.  
 
7) Videre forløb for de næste store projekter 
Vi vil få udarbejdet en opdateret vedligeholdelsesplan, da den sidste vi fik foretaget er over 5 år gammel. 
Herefter vil bestyrelsen tage stilling til, hvilke større projekter, vi skal tage fat på efterfølgende. 
 
8) Opsamling om beboermødet om kælderrum 
Bestyrelsen har afholdt beboermøde med ca. 10 af de 17 andelshavere som har kælderrum. Ved mødet 
drøftede vi forskellige problematikker – bl.a. at der er kælderrum som har ”fælles foreningsstrøm” i 
rummene, hvilket vi skal have fundet en løsning på. Bestyrelsen arbejder videre med forskellige input. 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 17. juni 2018 


