
Beslutningsreferat fra beboermødet onsdag den 27. oktober 2010 kl. 19.00

Til stede fra bestyrelsen: Jeanette, Frank, Gert, Ole, Nina, Tina, Lene og Camilla.
Til stede fra ejendomskontoret: René og Søren.
Til stede fra KAB/SAB: Johnny Hansen, Lene Vennitz, John Olsen, Marie Kielberg-Bæk,  
Anita Blæsbjerg og Jeanette Dissing.
Til stede fra Humlevænget: 89 personer fra 70 lejemål.

 
1) Velkomst og valg af dirigent.
Jeanette bød velkommen og foreslog John Olsen fra Fredensborg Boligselskab / medlem af  
KABs bestyrelse som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat. John Olsen konstaterede, at  
mødet var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt. 

2) Valg af stemmeudvalg og referent.
Som stemmetællere blev John Olsen, Lene Vennitz, Steen Kjeldgaard og Inge Mortensen  
valgt. Som referent blev Camilla Jacobsen valgt.

3) Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning.
Jeanette fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning. Beretningen var vedhæftet indbydelsen til  
beboermødet. Efter lidt debat blev beretningen godkendt. Det, der blev debatteret,  
omhandlede bl.a. Humlevængets internetside, nedrivning af skure og terrasser ved  
fraflytning, vejbump, tab ved fraflytninger og brugen af vedligeholdelseskontoen. 

4) Forelæggelse og godkendelse af afdelingens regnskab for tiden 1. august 2009 til 31. juli 
2010. 
Marie Kielberg-Bæk fra KAB fremlagde regnskabet. En beboer havde en del spørgsmål til  
regnskabet, som ikke kunne besvares på stående fod. Efterfølgende har KAB svaret på disse  
spørgsmål. Beboerens spørgsmål og KABs svar er vedlagt dette referat som bilag. 
Regnskabet blev godkendt med overvældende majoritet. 

5) Behandling af indkomne forslag:
Forslag 1:
Forslag om at fjerne den ene lås på containerpladsen, så man kan aflevere affald hele døgnet.
Forslaget blev forkastet med et flertal imod.
Bestyrelsen ændrede forslaget til: Containerpladsen holdes åben til kl. 19.00 hver tordag i en  
prøveperiode. Dette forslag blev vedtaget med et flertal.  

Forslag 2:
Forslag om klare regler for støjende havearbejde mm.
Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen til næste beboermøde skal overveje at stille et  
forslag om at ændre husordens reglerne. 

Forslag 3:
Forslag om ophør af generelt varmetillæg.



Vi kan på et beboermøde ikke stemme for eller imod dette forslag, da “korrektion for udsat  
beliggenhed” er lovgivningsbestemt. Til næste beboermøde udarbejdes et forslag om, at hvert  
lejemål afregner direkte med DONG. 

Forslag 4:
Forslag om mere rengøring af containeren til husholdningsaffald på Nordrupvej.
Forslaget blev vedtaget. Ejendomskontoret har fundet ud af hvorfor problemet er opstået.  
Der bliver taget hånd om problemet med det samme. 

Forslag 5:
Forslag om prisstigning på vaskeriet.
Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 6:
Forslag om elektronisk vandaflæsning.
Mere information ønskes. Forslaget bliver fremsat på næste beboermøde, når der findes mere  
information. 

6) Valg af formand. På valg er: Jeanette Staudorf.
Jeanette Staudorf blev genvalgt.

7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Frank Sass, Gert Senderovitz, Camilla 
Jacobsen.
Frank Sass og Camilla Jacobsen blev genvalgt. Gert Senderovitz fraflytter Humlevænget og  
kan derfor ikke blive siddende i bestyrelsen. Lene Tesdorph Jørgensen, som før var suppleant,  
indgår nu i bestyrelsen i stedet for Gert Senderovitz. 

8) Valg af suppleanter.
Inge Mortensen og Ole Dannemann blev valgt. 
Ved lodtrækning blev Inge Mortensen valgt som 1. suppleant, og Ole Dannemann blev 2.  
suppleant.

9) Eventuelt.
Gert Senderovitz fik en gave, da han efter mange år i bestyrelsen stopper, fordi han fraflytter  
Humlevænget. Held og lykke fremover!

Mødet sluttede kl. 22.10.


