
Referat af bestyrelsesmøde den 13. november 2021 kl. 19.00. 
 
Til stede var: Zina, Parthia, Andreas, Helle og Sine. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt som referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt som ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
Der er nu færdigsprøjtet på lofterne og problemet synes i første omgang afværget og møllene er døde. 
Der kan derfor igen tørres tøj på loftet. Det er imidlertid meget vigtigt at der kontrolleres og holdes øje med 
at problemet ikke opstår igen. Så hvis du oplever møl i egen lejlighed opfordres du til at få løst problemet 
for både din egen og fællesskabets skyld, så vi undgår spredning. Samtidig vil vi meget gerne have at alle 
tager fælles ansvar og indrapportere hurtigt, hvis der imod forventning skulle opleves møl på 
fællesarealerne igen. Dette for at vi kan gøre en hurtig indsats hvis problemet opstår igen. 
 
Brian har indkøbt en kummefryser, der står i vaskekælderens tørrerum. På væggen hænger en nøgleboks, 
med nøgle til fryseren. Den er tiltænkt til at der kan lægges tøj i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, og 
er derfor altså ikke til anden brug. For at få adgang til fryseren skal du skrive en mail til Brian for kode til 
nøgleboksen – og husk altid at lægge nøglen tilbage efter brug. 
Du kan fange Brian på tlf.: 2986 6896 eller mail: vicevært@abhumlegården.dk 
 
Vores stukke over indgangspartierne er i dårlig form og vi har bedt Brian om at indhente tilbud på at få dem 
repareret. 
 
4) El-projektet og påbud fra Sikkerhedsstyrelsen 
Vi har fundet en rådgiver hos Niras, der er ved at gennemgå hele sagen, så vi kan løse problemerne på 
bedst mulig vis. Vi vil selvfølgelig holde jer løbende orienteret om udviklingen.  
 
5) Facaderenoverings- og altangruppen 
Begge grupper har bedt om et møde med bestyrelsen, så vi kan høre om status på de forskellige projekter, 
og vi håber at kunne mødes med dem i uge 43. 
 
6) Bestyrelsesarbejde 
Der er ikke mange måneder til næste generalforsamling (som plejer at være i januar/februar måned).  
Bestyrelsesarbejdet er en vigtig del af vores andelsforening, og jo flere vi er, desto bedre kan vi løse de 
opgaver og problematikker, der nu engang er i forbindelse med at drive en andelsforening. 
Vi vil derfor opfordre jer alle til allerede nu at overveje, om I kunne være interesseret i at være en del af 
bestyrelsen til næste år.  
 
Hvis I vil høre mere om bestyrelsesarbejdet er I velkomne til at kontakte bestyrelsen, og I er også velkomne 
til at deltage i et møde, for at se, hvordan sådan et spænder af. 
 
7) Evt. 
Intet under dette punkt. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 17. oktober 2021. 


