
Referat af bestyrelsesmøde den 18. januar, kl. 19.00 
 
Til stede var: Parthia, Zina, 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 
En andelshaver har et par punkterede vinduer, og spurgte, hvordan hun skulle forholde sig til det. Vi 
henstillede til at hun kontakter Brian, da han er i gang med at indsamle oplysninger om alle lejligheder, der 
skal have det fikset, så vi kan få det ordnet på én gang. 
 
4) Generalforsamling  
Generalforsamlingen er lige om hjørnet – nemlig onsdag den 26. januar, kl. 19. 
Som nogen måske har bemærket i indkaldelsen, foregår det i år ikke i Forsamlingshuset på Onkel Dannys 
Plads, da stedet er under renovering. 
Generalforsamlingen foregår derfor i DGI Byen – CPH Hotel/Hotel Lounge, konferencelokale M5.  
Sammen med indkaldelsen har du fået et kort, som viser vejen derhen. 
 
PRAKTISKE BEMÆRKNINGER: 
Når du ankommer til receptionen, skal du huske at bære mundbind og fremvise coronapas (eller en gyldig 
negativ coronatest). 
Vi beder om, at du har dit coronapas/testsvar klar INDEN du går ind i receptionen. Det vil spare os alle for 
en masse tid, når vi skal tjekke jer ind.  
Og husk, at hvis du ikke kan komme til generalforsamlingen, kan du aflevere en fuldmagt til en anden 
andelshaver. Men husk: Kun EN fuldmagt pr. andelshaver.  
Der vil, som altid, være lidt sødt og drikkevarer til alle. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
5) El-projekt 
Elektriker Peter Phillipsen har nu udbedret de fejl og mangler på de seks lejligheder, som 
Sikkerhedsstyrelsen havde påkrævet. Over de næste tre-fire måneder vil elektrikeren udbedre de 
resterende lejligheder, uden beregning. Det betyder, at de lejligheder, der har tildækket fælles el-
installationer, skal sørge for, at de skal være tilgængelige.  
El-arbejdet vil selvfølgelig blive varslet løbende til alle fra Nord Administration.  
 
6) Rabat-ordninger 
Bestyrelsen har rabataftaler med et malerfirma og et badeværelsesfirma. Det drejer sig om 
alttilbadeværelset.dk i Hvidovre, hvor du får 20 % ved køb og Flügger Farver (to butikker på Frederiksberg), 
hvor du får 10 % ved køb. Begge steder skal du blot give dem rabatkoden, der er ”Humlegården”. 
 
7) Evt. 
Intet under dette punkt. 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 22. januar 2022. 


