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Referat fra bestyrelsesmødet 10. januar 2019 
 
 
Deltagere: Ole Dannmann, Nina Svensson, Sonja Jørgensen, Linda Jensen, Lisbeth Meier, John K. 
Larsen 
Afbud: Jeanette Staudorf, Mikkel Lehnsbo 
 
1)  Valg af dirigent: Linda 
 
2)  Valg af referent: Sonja 
 

3)  Godkendelse af forretningsorden 
 Godkendt med ændringer. Tilrettes af Regeludvalget med de vedtagne ændringer 
 
4)  Referat fra 5. dec. 2018 godkendt 
 Ref. fra 17. nov. 18 efterlystes 
 Det vedtoges, at referatskrivning går på skift. Det godkendte referat lægges på  
 hjemmesiden af Ole/Mikkel. Forekommer der større ændringer i referatet, er referenten  
 ansvarlig for, at referat med rettelser tilgår Ole/Mikkel til hjemmesiden, og at det  
 godkendte referat ligger til afhentning på bestyrelseskontoret 
 

5)  Nyt fra formanden:   
Jørgen Lyngby er grundet personlige forhold udtrådt af bestyrelsen og af Husumnet. 
Suppleant Lisbeth Meier overtager pladsen i bestyrelsen og i HusumNet. 

Humlevænget overtager belysningen på stierne fra kommunen. Div. muligheder undersøges. 

 Parkeringsforholdene ved forretningen Boeslundevej 87 søges tilpasset forretningens 
behov  

Det uafsluttede rådighedsbeløb er gennemgået og nu godkendt af bestyrelsen 

  Det foresloges at finde sponsorer til banko-gevinster 

Seminar om bestyrelsens rolle i byggesager søges afholdt 

 Nye priser på HusumNets produkter. Nærmere oplysninger kan ses på facebook, 
og Humlevængets hjemmeside. Du kan også hente en papirkopi med ændringerne i 
ejendomskontorets åbningstid. 
Tingbjergs tv-priser er langt under Humlevængets. Ole Dannemann tager kontakt til Tingbjerg 
for sammenligning af priser og produkter. Lisbeth Meier anstiller undersøgelse gennem sine 
kontakter i Tingbjerg. 

 
6)  Budgetopfølgning: Henlæggelser til vedligeholdelse hæves på nedenstående punkter: 

Skimmelsvamp hæves til 250 tusinde. Renovering af el i boliger hæves til 1.5 mio 

Renovering af gulve hæves til 1 mio. Sanitetsudskiftnig hæves til 400 tusinde 
Affaldssystemer skiftes i 2021/22 2 mio. Belysning udendørs hæves til 4 mio 
Alt i alt hæves brug af henlæggelser fra 4.7 til 10.7 mio  
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7)  Punktet: Udvalg indgår i dagsorden for bestyrelsesmøder fremover 
 Lås på terrassedøren. Ejendomskontoret undersøger muligheden for rabatordning vedr. 

lås på døren til haven, så det bliver lettere og mere praktisk at få fat i cyklen m.m. 
 
8)  Punktet udgik 
 
9)  Kontorbogen: Intet nyt 
 
10) Eventuelt: Intet 
 

 

 

 

KOMMENDE MØDER: 

Onsdag 6. feb. kl. 17: Extraordinært bestyrelsesmøde om Helhedsplanen 

Onsdag 13. feb. kl. 17: Bestyrelsesmøde 

Lørdag 16. eller 23. feb.: Bestyrelsens rolle i byggesager 

 
 


