
Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 2020, kl. 19.30 
 
(Bemærk at referatet er på to sider denne gang) 
 
Til stede var: Andreas, Ness, Zina, Parthia, Sine, Sofie og Helle 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Sofie blev valgt til ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Saniva har udskiftet udluftningen der er forbundet til tørretumbleren, så nu håber vi at tørretumbleren 
bliver mere stabil. Saniva var desværre længe om at rykke ud på vores anmodning. Hvis ikke Saniva 
fremadrettet lever op til deres serviceaftale og maskinerne kører mere stabilt, må vi vurdere, om vi skal 
beholde Saniva. 
 
Vi bringer samtidig her en lille forbrugeroplysning: Hvis du oplever, at dit sorte tøj får skjolder efter vask, 
kan det skyldes, at nogen har brugt noget heftigt vaskemiddel. Et godt tip er, at du tager sæbeskuffen ud og 
skyller den grundigt, inden du fylder dit eget vaskemiddel i skuffen. 
 
4) Udsugning i tørrerummet i kælderen under Ingerslevsgade 148 
Bestyrelsen blev gjort bekendt med, at ingen af de 3 udsugninger i tørrerummet i kælderen under 
Ingerslevsgade 148 virkede, så kælderen er ret fugtig. Viceværten er i gang med at fikse ventilatorerne, så 
de igen virker. I samme moment vil han vende den ene turbines retning, så ventilatorerne både suger fugtig 
luft ud og trækker frisk luft ind.  
 
5) Vand i tørrekælderen  
Der er blevet fundet vand i tørrekælderen i hjørnet under Knud Lavards Gade og Ingerslevsgade. Det er nu 
anden gang efter voldsomt regnvejr. Viceværten har gennemgået kælderen og kan fortsat ikke konstatere 
hvor vandet skulle komme fra. Vi ser det an og hvis det fortsætter vil viceværten skille den boks ad, der 
skjuler varmerørene, for at afdække problemet. Hvis ikke han finder noget, må vi have mere teknisk 
assistance på.  
 
6) Nye låse/nøgler i køkkentrappedørene 
Alle får nu muligheden for at få udskiftet låsene i deres køkkendøre, så de får samme nøgler som til 
hoveddørene. Der er imidlertid forskel på de låsekasser, de forskellige andelshavere har, og det har 
betydning for prisen. Der bliver derfor tale om en cirkapris. Vær opmærksom på, at det er noget, man selv 
betaler for. Viceværten vil snart skrive ud til alle dem, der meldte positivt tilbage på sidste forespørgsel. 
Hvis du ikke var en af dem, men gerne vil have samme nøgle til dine døre, så skriv til viceværten, at du også 
er interesseret i at få skiftet låsen. 
 
7) Ubudne gæster i gården 
Der er ved flere lejligheder set ubudne gæster i gården og der er blevet fundet en fixesprøjte på gårdtoilet-
tet. Vi mener, at de uvedkommende kommer ind gennem porten, som skraldemændene bruger, da de ofte 
glemmer at lukke porten efter brug, da der er hængelås. Vi vil bede viceværten om at udskifte låsen til en 
almindelig smæklås, hvis det er muligt.  
 
8) Maling på fortrapperne + gelændre 
Processen forløber som planlagt. Der er lavet farveprøver og malerne starter indenfor 2 uger. Malerne vil 
starte i opgangene på Knud Lavards Gade og arbejde sig rundt derfra og slutte i Sigerstedsgade. 



Alle balustre og gelænderne er blevet gennemgået i den forbindelse, de er nu blevet forsvarligt monteret, 
så gelænderne er sikre. Hvis du har kendskab til et sted hvor de stadig er løse, da skriv meget gerne til 
viceværten (vicevaert@abhumlegaarden.dk). 
 
I forbindelse med malerarbejdet beder vi alle fjerne alle deres ejendele på fortrapperne, så arbejdet kan 
forløbe ubesværet, og dine ting ikke bliver ødelagt af malerstænk. 
 
9) Lamper  
Den lampe valget faldt på til opgangene, har porcelænsfatning med en lille glaskuppel. Alle fatninger er nu 
monteret og kuplerne sættes først på når alt malearbejde i opgangene er udført for at undgå stænk og 
lignende. Lamperne skulle gerne give et varmt og gyldent skær, og giver samtidig mere lys end vores 
tidligere lamper.  
 
Under udskiftningen af lamperne opdagede elektrikeren, at de gamle ledninger var mørnet så meget at de 
var farlige og ikke lovlige. Derfor besluttede bestyrelsen at skifte ledningerne af sikkerhedsmæssige 
årsager. Dette har fordyret projektet for lamperne væsentligt, men da det er lykkedes os at spare en del på 
malerprojektet, regner vi med at kunne holde den økonomiske ramme for projektet som godkendt på 
generalforsamlingen i 2020.  
 
10) Stigestrenge i opgangene 
I forbindelse med at en andelshaver ville koble sig på stigestengen hos sin nabo, blev det konstateret, at der 
kan være ulovligheder eller uhensigtsmæssigt håndværk forbundet med stigestrengsprojektet der blev 
udført sidste år. Dette er ikke blevet konfirmeret, men vi er nu i sammen med anden elmontør ved at 
udrede det hele og sender sagen til vurdering i sikkerhedsstyrelsen, så vi kan komme til bunds i sagen.  
I hører nærmere så snart vi ved mere.  
 
11) Færdigmeldinger på byggesager  
Vi er blevet kontaktet af administrator omkring registreringer i BBR-registeret ved forskellige byggesager.  
Der er en del byggesager tilknyttet vores ejendom, som ikke er meldt færdige. Disse vil blive kontaktet af 
administrator, for at påminde folk om at få meldt dem færdige til kommunen. Vi vil samtidig benytte 
lejligheden til at minde andelshavere om at huske at oplyse BBR registeret omkring nedlagt adresser og 
ændringer af bolig areal i forbindelse med sammenlægninger m.v.   
  
12) Klage over støj (igen) 
Flere andelshavere kommenterede på en fest der blev afholdt på tagterrassen i september måned. Endnu 
engang vil bestyrelsen henstille til at man ved brug af fællesarealerne viser hensyn til sine naboer, så 
brugen sker på en måde der er forsvarlig og respektfuld for både naboer og inventar. På baggrund af flere 
episoder i 2020 mener bestyrelsen, at vi nødt til at drøfte reglerne for brugen af tagterrassen og andre 
fælles arealer, så alle kan få det bedste ud af vores fælles arealer, og vi vil derfor tage det op til en generel 
snak på den næstkommende generalforsamling. 
  
13) Evt. 
Arbejdet i altangruppen er gået i stå, og der mangler hjælp fra flere andelshavere til at komme videre med 
projektet. Det er Karin Kynde, der står for det, og hun kan kontaktes på kjk@tunenet.dk. Vi har også 
opfordret Karin til at fortælle om det på det kommende beboermøde, der forventes afholdt en gang i 
december.  
 
Godkendt af bestyrelsen, den 11. oktober 2020 
 
 
 
Næste møde er 4. november 2020, kl. 19:00 
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