
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden den 6. marts, kl. 20:00. 

Tilstede var: Zina, Jørgen, Helle, Parthia, Allan, Andreas, Ness og Thomas. 
 
1) Valg af referent. 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer.  
Ness blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt. 
Vi har tilkøbt en hurtigere hastighed (500/500) hos Fiberby, men skal have udskiftet en switch på vores 
anlæg for at få det til at fungere. Ness er i løbende dialog med Fiberby og vi regner med at få switchen 
udskiftet i løbet af de næste 14 dage/3 uger. Andelshaverne vil få mere information om det, når det er sket 
(formentlig i et af de kommende bestyrelsesreferater).  
 
Vi skal have udskiftet vandmålere og har fået et godt tilbud på dette. Udskiftningen er ikke af presserende 
karakter, og vi venter derfor med at igangsætte det til oktober måned, da der p.t. er mange andre projekter 
i gang på ejendommen, som har højere prioritet.  
 
Begge facadeprojekter blev stemt ned på den ekstraordinære generalforsamling. På næste 
bestyrelsesmøde vil vi snakke om, hvad vi så gør med facaden fremadrettet. 
 
4) Ventilationsprojekt. 
Peter og Helle arbejder videre på ventilationsprojektet. Næste skridt er at Niras skal undersøge, om det er 
muligt at lave det der hedder en strømpeforingsløsning i skorstenene. Det forventer vi at få undersøgt 
inden for den næste måneds tid. Herefter kan vi bedre vurdere, hvilken løsning, der kunne være den 
bedste. Vi vil løbende holde jer orienteret om projektet. 
 
5) Fortrappe- og dørprojekt. 

De to projekter er blevet lagt sammen til ét. Det er desværre blevet 14 dage forsinket på grund af 

forsinkelse i produktionen af dørene. Laust er overordnet tovholder på det. Zina er bestyrelsens 

repræsentant. Varslingsskrivelse om tidsforløbet på projektet er vedhæftet dette referat. Det vil også blive 

hængt op i alle opgange.   

6) Hjemtage fortovsordning. 

Bestyrelsen undersøger muligheden for selv at stå for fortovsordningen fremover, som vores vicevært kan 

stå for. Det vil koste en kontraktudarbejdelse på ca. 15.000 kr. inkl. moms. Nærmere information følger, når 

vi ved mere desangående. 

7) Evt. 

Intet under dette punkt. 

Godkendt af bestyrelsen, den 12. marts. 


