
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden, den 5. juni, kl. 19:30 
 
Tilstede var: Jørgen, Allan, Andreas, Parthia, Helle, Zina og Ness. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som referent. 
 
3) Bordet rundt 
Fortrappeprojektet kører som det skal.  
 
Bagtrappeprojektet kører også som planlagt, og forventes færdigt i juni måned. 
 
Elprojektet kører også som det skal. Der er et hængeparti i Sigerstedgade 4, som bliver løst lige efter 
sommerferien. 
 
Dørprojektet er mere eller mindre færdigt – det er kun nogle småjusteringer der mangler.  
 
Viceværten vil snart informere om muligheden for udskiftning af cylindre i køkkendørene, så de passer til 
vores hoveddørsnøgler.  
 
4) Nøglebokse i opgangene 
Nogle af de nøglebokse, der er blevet hængt op, er sket på privat initiativ, og dem der hænger i opgangene 
ser grimme ud. Bestyrelsen mener, at der er forskel på om nøgleboksene er need to have – altså f.eks. til 
sundhedspersonale, hjemmehjælpere m.m., der kan låse sig ind til en beboer, eller om det er nice to have – 
f.eks. ekstra nøgle til børnene, air bnb lejere osv. Fremover skal man derfor søge om tilladelse til 
ophængning af nøglebokse med begrundelse for brugen af den. Og de skal hænge i trappenedgangene i 
stedet for på hovedtrapperne. Det betyder også, at de nøglebokse, der allerede er hængt op, vil blive 
fjernet (efter forudgående varsel), medmindre man har søgt om og fået tilladelse til at hænge dem op. 
Nøglerne fra de bokse, der eventuelt vil bliver fjernet, kan afhentes hos viceværten.  
Der vil blive hængt en informations seddel op om dette i alle opgange snart. 
 
5) Vurderingsselskab 
Som tidligere nævnt, har vi valgt at stoppe samarbejdet med vores gamle valuar danbolig og har derfor 
fundet en ny valuar. Vi er, i samarbejde med Rasmus fra Cobblestone, blevet enige om at anvende Colliers 
fremadrettet, som er Danmarks største erhvervsmægler. 
 
6) Evt. 
Viceværten har nævnt, at det ville være godt med ekstra beplantning på nogle af ydermurene på 
ejendommen, bl.a. som beskyttelse af væggene. Zina og Brian finder en god løsning. 
 
Næste møde er onsdag den 26. juni kl. 19:30. 
Det er det sidste, inden sommerferien. Andelshaverne må derfor påregne længere (eller slet ingen) 
besvarelsestid på deres henvendelser i juli måned, medmindre det haster.  


