
Referat af bestyrelsesmøde i AB Humlegaarden, den 17. juni 2020. 
 
Til stede var: Zina, Andreas, Parthia, Sofie, Ness og Sine. 
 
1) Valg af referent 
Sine blev valgt som referent. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt som ordstyrer. 
  
3) Bordet rundt 
 
Sisyfosarbejdet med udskiftning af vandmålere er ved at nå sin ende. Der er nu kun to lejligheder, der ikke 
er færdige, og disse er undervejs. Bestyrelsen vil samtidig gerne give en stor tak til Brian og Thomas Wulff, 
der har lagt store mængder tid og kræfter i projektet. 
 
Den nye hjertestarter er kommet op og hænger foran Brians kontor. 
 
Vi afholdt beboermøde den 17. juni og det gik rigtig godt og der var mange gode snakke. Bestyrelsen 
sender et referat ud fra dette i en separat mail. 
 
4) Internetforbindelse – Fiberby 
Vi har i samarbejde med Fiberby undersøgt hastighed, signal m.v., og Fiberby har foretaget en række 
reparationer. De berørte er blevet bedt om at foretage nye målinger, så vi kan se, om det har gjort en 
forskel. Dem ser vi på og vender tilbage med en status efter sommerferien.   
 
5) Tagterrassen 
Brugen af tagterrassen har i visse sammenhænge taget en uheldig drejning. Der har været nattelarm og 
fester med gæster, der støjede op og ned af trapperne. Der har været eksempler på manglende oprydning 
efter brug, og der bliver smidt cigaretskodder i tagrender og mellem gulvplanker. Der er også en tendens til, 
at folk glemmer at slukke for gassen på grillen og at gøre den ren efter sig. Det første er farligt. Det andet er 
ulækkert og unfair overfor den næste bruger. For at komme dette til livs, vil alle andelshavere modtage et 
skriv i deres postkasser med retningslinjerne for brugen af tagterrassen. Vi håber I vil læse den, og 
respektere retningslinjerne, så vi alle kan være glade for den måde, vi bruger den på. 
 
6) Evt. 
Bestyrelsen holder sommerferie frem til 19. august. Hvis der er nogle hastesager, er I naturligvis velkomne 
til at kontakte os, men I må forvente længere svar- og behandlingstid. Det håber vi I har forståelse for. 
 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer  
 
Godkendt af bestyrelsen den 21. juni 2020 
 


