
Dagsorden til bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden, den 16. maj, kl. 19:30 
 
Tilstede var: Zina, Allan, Helle, Ness og Andreas 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Vi oplever stadig problemer med hastigheden på vores bredbånd. Vi vil tage kontakt til Fiberby og bede dem 
komme og lave nogle målinger, så vi kan finde ud af om det er vores eller deres udstyr, den gal med.  
 
I forbindelse med en forsikringssag, har en andelshaver selv taget kontakt til andelsforeningens 
forsikringsselskab. Det er dog ikke sådan proceduren er. Bestyrelsen vil derfor gerne, for god ordens skyld 
præcisere, at hvis der opstår situationer, hvor forsikringen skal ind over, skal man altid som andelshaver tage 
kontakt til vores administrationsselskab, som hjælper videre derfra. Er man i tvivl, kan man kontakte Andreas fra 
bestyrelsen. 
 
Der er blevet indkøbt et fugleskræmsel til tagterrassen, som vi vil bede Brian om at sætte op. 
 
4) Gårdlauget 
Der er generalforsamling i Gårdlauget den 23. maj, hvor alle er velkomne til at deltage og stille op til bestyrelsen.  
Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen indkalde Gårdlauget til et møde, hvor vi vil snakke med den nye 
bestyrelse om fremtidige aftaler.  
 

5) Status på projekter 
El projektet er i gang med etape 1 og der er nogle uforudsete udfordringer, bl.a. er der stigestrege i begge 
sider af flere opgange og flere steder har andelshavere lagt foreningens fælles ledninger ind i væggene, 
hvilket vanskeliggør projektet. F.eks. er det ikke muligt at lejligheder over de pågældende lejligheder med 
jordforbindelse 
 
Vores vedtægter er klare på det punkt og bestyrelsen henleder opmærksomheden herpå, bl.a. § 11, stk. 4: 
 
Forandringer. § 11.  
Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Forandringerne skal udføres 
håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige 
forskrifter.  
 
stk. 2. Enhver forandring skal, inden den bringes til udførsel, anmeldes til bestyrelsen, men bestyrelsen er 
ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves 
efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.  
 
stk. 3. Forandringer af enkelte andele der medfører indgreb hos andre andelshavere, kræver disse 
andelshaveres godkendelse. 
 
stk. 4. Hvis forandringer, evt. senere, fordyrer vedligeholdelses- forbedringsarbejder, pålignes de 
pågældende andelshavere/lejere disse omkostninger. 
  



Dørprojektet: Alle døre er nu udskiftet og det lader til, at det er kørt rimelig smertefrit. Der vil være nogle 
småjusteringer rundt omkring såsom småreparationer i form af malerarbejde osv., som vi samler løbende 
op på.  
 

Bagtrappeprojektet: Er ved at være ved vejs ende og forventes færdiggjort i juni måned. Projektet forløber 
som planlagt og budgettet holder. Pt. er ca. halvdelen af enterprisesummen betalt i takt med at 
bagtrapperne er færdiggjort.  
 

6) Evt.  
Bestyrelsen har efter henvendelse fra en andelshaver valgt at afsætte 10.000 kr. til planter til tagterrassen 
forudsat at der bliver udarbejdet en plan for pasning – gerne i et samarbejde mellem andelshavere og 
viceværten, så planterne ikke dør i ferier m.m. (f.eks. et fysisk afkrydsningsskema for vanding til stede på 
tagterrassen, så det er tydeligt om der er blevet vandet eller ej). 
Andre interesserede andelshavere er velkomne til at melde sig med input til beplantning eller pasning og 
kan rette henvendelse til viceværten. 
 
En andelshaver har ansøgt om lov til at afmontere radiator og stigestreng i sit køkken i forbindelse med en 
renovering. Det skulle der ikke være nogen problemer i og det får hun tilladelse til. 
 
En andelshaver har henvendt sig med en forespørgsel om udsættelse af tømning af kælderrum i forbindelse 
med andelshavers salg af sin lejlighed. Bestyrelsen mener det er vigtigt, at de nye andelshavere kan få 
adgang til pulterrum, og har derfor ikke kunnet imødegå ønsket om dette. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den 22. maj 2019 


