
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden den 23. april 2019, kl. 19:00 

Tilstede var: Helle, Jørgen, Andreas og Allan 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Ventelisterne er nu opdaterede og ligger på Cobblestones intranet. 
 
Bagtrappe- og fortrappe projektet har ligget stille de sidste 10 dage på grund af påsken, men er begyndt 
igen i denne uge og det kører som planlagt.  
 
Ness Sørensen i Knud Lavards Gade 9, 4. th. har fået dispensation til at udskyde salget af sin lejlighed med 
en måned, da der opstået tidsmæssige forsinkelser i forbindelse med totalrenovering af den nye lejlighed 
han skal overtage. Hvis det bliver nødvendigt med yderligere forlængelse, er han velkommen til at søge om 
yderligere udskydelse.  
 
Torben Johan, Knud Lavards Gade 3, 1. th. har ansøgt om dispensation til at have kat i en periode, da hans 
kærestes lejlighed er brændt ned, og hun det næste stykke tid derfor bor hos ham og har sine to katte med. 
De er indekatte og vil ikke have adgang til foreningens fælles arealer. Bestyrelsen giver tilladelse til, at han 
må holde katte i de næste to måneder. Såfremt kæresten og kattene efter tidsfristen stadig ikke kan flytte 
tilbage i lejligheden, og han har brug for yderligere tid, er han velkommen til at søge om forlængelse. Skulle 
kattene skabe udfordringer eller gener for de andre andelshavere, bedes disse rette kontakt til bestyrelsen. 

 
4) El-renovering 
I forbindelse med den forestående el-renovering i foreningen har der været uklarheder omkring el-
renovering i nogle lejligheder. Det har ikke været muligt for de pågældende andelshavere at frembringe 
dokumentation for el-arbejdet og derfor har bestyrelsen pålagt de andelshaverne at få foretaget el-syn.  
 

Selve el-renoveringsprojektet går i gang i midt maj. Der vil blive ophængt en plan for forløbet for de første 

fire opgange i løbet af denne uge. Brian vil være ansvarlig for indsamling af nøgler. 

5) Evt.  

Der er rigtig meget fugleekskrementer på tagterrassen. Specielt ved gelænderet. Vi opsætter derfor en 

skræmmekrage i håb om, at det vil reducere mængden af fugleekskrementer. 

 

Godkendt af bestyrelsen den 27. april 2019 


