
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden, onsdag den 7. august kl. 19:30. 
 
Til stede var: Zina, Andreas, Helle, Jørgen, Thomas, Ness og Allan. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
 
Det er nu muligt at vaske døgnet rundt. Saniva mangler dog at opdatere reservationssystemet på deres 
hjemmeside, så man kan reservere maskinerne hele døgnet. Det håber vi de vil gøre snarest.  
 
Der er nu fælles delekælderrum til alle opgange, og de andelshavere, der stadig mangler, vil blive kontaktet 
af Allan fra bestyrelsen i løbet af næste uge desangående. 
 
Dørprojektet og trappelakeringsprojektet er afsluttet.  
 
Der er kommet ny vurderingsrapport, som er vedhæftet dette referat til alles orientering. 
 
4) Ventelister 
 
Ved de seneste salg af lejligheder i andelsforeningen har vi erfaret, at selv om der står næsten 200 på vores 
eksterne venteliste, var der enten slet ingen eller meget få, der var interesseret i at købe. Derfor vil vi nu 
fjerne begrænsningen for ventelisterne og åbne dem op, så det bliver muligt for alle at indstille lige så 
mange man vil på listen. Dette vil blive iværksat så snart som muligt, og andelshaverne vil få information 
(via mail og opslag i opgangene) om, hvornår de kan indstille flere og hvordan proceduren bliver.  
 
5) Nøglebokse 
 
Der er kommet nogle ansøgninger, der nu skal behandles. Som udgangspunkt får folk kun dispensation, hvis 
de er sat op af sundhedsmæssige grunde. Vi forventer at svare de involverede snarest. Herefter vil de 
nøglebokse, der ikke må bruges, blive fjernet.  
 
6) Evt. 
 
Vi finder stadig mange cigaretskodder på både det øverste og nederste ”loftdæk”. Endnu en gang vil vi 
henstille til, at folk IKKE ryger på hverken lofter eller køkkentrapper af sikkerhedsmæssige årsager. Der vil 
også blive omdelt et skriv om dette i alles postkasser, så vi håber at alle bliver opmærksomme på 
problemet.   
 
Vi vil undersøge om muligheden for et hjertestarterkursus for interesserede andelshavere. Vi vil informere 
nærmere herom, når vi ved mere. 
 
Godkendt af bestyrelsen den 11. august 2019. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 4. september 2019. 


