
Dagsorden til bestyrelsesmøde i AB Humlegården, den 3. januar 2023 kl. 19.00 
 
Tilstede var: Zina, Helle, Parthia og Andreas. 
 
1. Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
 
2. Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt til ordstyrer. 
 
3. Bordet rundt 
Ikke noget til dette punkt. 
 
4. Vand i tørrekælderen under Ingerslevsgade 146/148 
Der er ingen tvivl om, at vi skal have ordnet vandsivningsproblemerne i tørrekælderen under 
Ingerslevsgade 146/148, og vi har allerede snakket med en konsulent fra membraner.dk.  
Vi vil samtidig bede Niras om at være vores rådgivende ingeniører på projektet, og i samme ombæring bede 
dem indhente tilbud fra to andre firmaer, så vi har noget at sammenligne med. Vi forventer at have mere 
information med til generalforsamlingen – herunder også et budgetforslag. 
 
5. Rengøring på ejendommen 
Vi har gentagende gange bedt vores nuværende rengøringsfirma om at stramme op mht. rengøringen på 
ejendommen, men det er ikke rigtig sket. Vi går derfor nu i gang med at indhente tilbud fra tre nye 
rengøringsselskaber for at undersøge, om vi kan finde et firma med nogle mere effektive løsninger. 
 
6. Brunata on-line 
I oktober måned sidste år fik vi tilsendt en mail fra Brunata, hvor vi hver især fik en kode, for at kunne logge 
ind og følge med i vores respektive varme-, og vandregnskaber. Den kode skulle have været aktiveret inden 
for en måned, og det er der måske nogle, der ikke har været opmærksomme på. Brunata har derfor i denne 
uge sendt en ny til alle andelshavere, der mangler at logge på, så dem, der missede det sidste gang, får en 
chance til (tjek evt. jeres spamfilter).  
 
7. Generalforsamling 
Det er snart tid til vores årlige generalforsamling – nemlig tirsdag den 31. januar, kl. 19.  
Vi vender i år tilbage til Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads, da det nu kan lejes igen efter 
istandsættelsen. I vil snart modtage den officielle indkaldelse fra Nord Administration. Men vi vil gerne 
allerede nu minde jer om, at indkomne forslag skal være formanden og Nord i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen.  
Vi glæder os til at se jer. 
  
8. Evt. 
Intet under dette punkt. 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 8. januar 2023 
 


