
Referat fra bestyrelsesmødet 6. nov. 2019 
 

 
 
 
Deltagere: Ole, Lisbeth, Erling, John, Jeanette, Pia, Linda,Sonja 

Afbud: Dan, Ritta 
 
1) Valg af dirigent: Jeanette 
 
2) Valg af referent: Sonja 
 
3) Godkendelse af referat fra 22. okt.: Godkendt med rettelser 

 
4) Regnskabsmøde. Tirsdag 19. nov. 2019. Kl. 19 

Beretningen gennemgået og godkendt 
 John B. Sørensen, SAB, inviteres som dirigent 

Referent: En fra KAB  

Opgaver: 
PC, projektor, Power Point m.m. Ole  
Indskrivningslister. Jeanette 
Kaffe m.m. Sonja, Lisbeth og Pia 
Mødetid for bestyrelsen: Kl. 17 
 

5) Orientering fra formanden: 

 Socialvicevært: mener bestyrelsen ikke der er behov for i Humlevænget. 
Forskellige beboerdemokratiske ideer blev gennemgået. Erling går ind i et projekt for unge i 
Humlevænget. 

Nyt: Godkendelse af oktobers nyhedsbrev. En ændring ønskes. Erling kommer med forslag.  
(Forslaget siden trukket.) 
Forslag om at bytte et juletræ for en blomst blev afvist af praktiske grunde. 

 
6) Budgetopfølgning 

Opfølgning på september og oktober. Bestyrelsen anbefaler en merudgift på omkring 
150.000 kr. til mere miljøvenlig vinterbekæmpelse. 
 

7) Nyt fra udvalgene 

Belysning: Fremover skal Humlevænget selv stå for belysning i området. 
Lysudvalget (Dan, Erling, Ole) har udarbejdet forslag om bedre belysning. Der arbejdes videre 
med forslaget og tages en snak med KABs rådgiver på området. 

Fastelavn: Linda, John, Erling står for løjerne i år. 

HusumNet: Firmaet TDC-NetCo tilbyder fibernet i Humlevænget.  
 TDC NetCo tilbyder mulighed for at tilkøbe andre udbydere udover YouSee selv. 



 Sagen afgøres ved en urafstemning, når sagen er afklaret. 

Opfølgning på sager: Ole, Erling, John tager en snak med ejendomskontoret om 
et par beboersager, der mangler behandling. 
 
Følgegruppen: Ny projektleder ansat. 
Fremover vil de beboervalgte følgegruppemedlemmer orientere den øvrige bestyrelse om 
arbejdet i gruppen, hvilket ikke er sket hidindtil. Deruover tilstræber den samlede Følge- 
gruppen at udsende orientering om udvalgets arbejde månedligt til Humlevængets beboere. 

Evt. krav fra Landsbyggefonden til Helhedsplanen for at deltage i betalingen ønskes i skriftlig 
form (Jeanette). 
Endvidere undersøges, hvilke krav Vådrumsregulativet stiller til beboelser af Humlevængets 
alder (Ole). 

 
8) Kontorhenvendelser: Ingen 
 
9) Evt. Intet 

 
Mødet slut kl. 21.15 


