
Referat af bestyrelsesmøde den 20. maj, kl. 19.30. 
 
Til stede var: Ness, Sofie, Zina, Sine og Helle. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Sofie blev valgt som ordstyrer. 
  
3) Bordet rundt 
Der er kommet nogle forespørgsler på, hvordan det går med altangruppeudvalget. Så vidt bestyrelsen er orienteret, 
er det gået lidt i stå. Det er vist stadig bl.a. Karin Kynde, der er med i gruppen. Vi opfordrer alle, der kunne være 
interesseret i at arbejde videre på projektet om altaner i gården om at kontakte hende for at ”genoplive” projektet. 
Karin kan kontaktes på: kjk@tunenet.dk/mobil: 6139 6494. 
 
Gårdlauget holder generalforsamling den 28. maj (udendørs). Alle er velkomne. 
 
Vi er i fuld gang med at undersøge hastighed, signal m.v. med Fiberby og alle, der har haft problemer er blevet 
kontaktet for at finde en løsning. Skulle nogle stadig have problemer og ikke er blevet hørt, så kontakt Ness på 
ness@abhumlegaarden.dk. 
 
Der er nu blevet indkøbt en hjertestarter, og den kommer snart op at hænge på væggen ved bestyrelsespostkassen. 
 
4) Larm og fester i lokalet bag tagterrassen  
Bestyrelsen har modtaget klager over, at der er for meget larm fra lokalet bag tagterrassen i forbindelse med 
afholdelse af fester og lign.  
Der er nu blevet hængt en seddel op ved tagterrassen om at lokalet ikke må bruges som festlokale, hvilket også står i 
vores husordensreglement.  
Vil vi gerne minde andelshaverne om ordensreglerne for brug af tagterrassen. De er som følger: 
Tagterrassen kan benyttes i tidsrummet 8:00 – 23:00 med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. 
Der må ikke anvendes medbragt grill eller anden åben ild pga. brandfaren (vi bor i en gammel bygning, og der er tørt 
træ overalt på lofterne). 
Kun levende lys i holdere, som afskærmer flammen, må benyttes. 
Der må ikke ryges indenfor. 
Smid ikke skod fra cigaretter på terrassens trægulv. Hvis de falder ned mellem plankerne vil de med tiden ødelægge 
tagpappet under gulvet. Sluk i stedet cigaretterne i de askebægre, der er sat op til formålet. 
Gasgrillen kan anvendes af alle. Rengør den venligst efter brug. 
Hynder m.v. skal lægges indenfor efter brug. 
Ryd op og gør rent i køkkenet med det samme efter brug, så andre kan komme til og der er pænt og rent. 
Vis hensyn til de øvrige beboere ifht. støj og evt. andre brugere af tagterrassen. 
 
5) Brunata 
Processen omkring udskiftning af målere m.v. er i gang. De involverede er informeret via opslag i opgangene.  
 
6) Beboermøde 
I forbindelse med de nye regler i lejeloven og fastfrysningen af andelskronen vil vi gerne afholde et beboermøde, 
hvor andelshaverne kan få yderligere information, hvis der skulle være nogle spørgsmål. Samtidig vil vi i bestyrelsen 
gerne høre andelshavernes holdning til de kommende projekter, vi på generalforsamlingen besluttede, skulle 
gennemføres. Det er maling af fortrapperne, reparation efter montering af nye døre og et nyt røgalarmsystem. 
Beboermødet vil foregå onsdag den 17. juni kl. 17.30  i gården (hvis vejret er dårligt, rykker vi ind i værkstedet).  
 
Godkendt af bestyrelsen den 24. maj 2020. 
 
Næste bestyrelsesmøde er 17. juni og det er det sidste inden sommerferien. 


