
Referat af bestyrelsesmøde den 27. januar 2021, kl. 19.00 
 
Til stede var: Zina, Ness, Andreas, Helle, Parthia, Sine og Teiz. 

 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
  
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt til ordstyrer. 
 
3) Konstituering af den nye bestyrelse 
Bestyrelsen bød det nye bestyrelsesmedlem, Teiz Mølgaard, velkommen og præsenterede sig selv. 
Zina fortsætter som forkvinde. Ness fortsætter som næstformand, men vil gerne fritages for et af sine 
ansvarsområder, nemlig byggesager. Da Sofie er udtrådt af bestyrelsen, skal hendes ansvarsområde også 
overtages af en anden. Teiz trådte til og overtog begge områder, altså køb/salg/vurdering og byggesager. 
Bestyrelsens forskellige ansvarsområder kan ses på foreningens hjemmeside abhumlegaarden.dk. 
 
4) Bordet rundt 
Der har været problemer med porten, som skraldemændene bruger, når de henter skrald, fordi de ikke 
lukker den efter brug. Ifølge gængse regler, skal låsen hæves min. 20 cm., for at skraldemændene kan/vil 
bruge porten og dermed hente vores skrald, da det også har været et problem en gang imellem. 
Bestyrelsen iværksætter at få hævet låsen og håber det løser problemet både med at få hentet skrald, og 
efterfølgende at skraldemændene smækker porten efter sig, så vi undgår uønskede gæster i gården.   
 
Der har været flere klager over nabostøj end nogensinde før i andelsforeningen. Bestyrelsen tror, at det er 
specielt på grund af coronasituationen, da der er mange, der arbejder hjemme i øjeblikket og derfor er 
”tættere” på deres naboer end de plejer.  
 
Det er selvfølgelig en beklagelig situation for alle parter, og vi vil gerne opfordre alle til at tænke over, hvor 
meget de støjer i hverdagen – det kan være at have sko på indenfor som larmer, når man går hen over 
gulvet, børn der er hjemme med hjemmeundervisning, der støjer mere end normalt, højlydt snakken etc. 
sent på aftenen/om natten, istandsættelsesarbejder, der foregår uden for det normale tidsrum jfr. vores 
husordenen og lign.  
 
Vi vil gerne opfordre til at alle prøver at tage hensyn til hinanden. Hvis du oplever problemer med dine 
naboer, vil vi henstille til, at du først prøver at løse problemet med dine naboer selv gennem en konstruktiv 
dialog. Hvis dette ikke hjælper, kan du naturligvis sende en klage til bestyrelsen, men det er desværre 
sjældent vi kan gøre meget ved det.  
 
5) Evt. 
Ikke noget under dette punkt. 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 31. januar 2021. 
 
 
 
Næste møde er den 24. februar 2021 kl. 19:00. 


