
Referat af bestyrelsesmøde den 18. august 2021, kl. 19:00 
 
Tilstede var: Zina, Teiz, Sine, Helle og Ness. 
 
1) Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
 
2) Valg af ordstyrer 
Ness blev valgt til ordstyrer. 
 
3) Bordet rundt 
 
Vi havde besøg af Tilde fra altangruppen (gruppen består af Karin, Tilde, Lina, Elise og Eline). 
Altangruppen er ved at forberede en forundersøgelse med et spørgeskema online, hvor de vil høre om 
interesse for altaner, de forskellige løsninger osv. Her vil der også blive spurgt både om altaner mod gården 
og mod gaden. Når spørgeskemaet kommer, vil vi opfordre alle til at udfylde det, så altangruppen kan få en 
god fornemmelse af, hvad der er stemning for, til brug for det videre forløb. 
 
Der er flere der mener, at tonen på vores side på FB er blevet en lille smule skarpere på det sidste, hvad 
angår støj. Mange af os er måske stadig lidt mærket af den lange periode, hvor vi har arbejdet hjemme og 
dermed oplevet vores naboer på mere tæt hold, og dermed også den støj, vi nu hver især laver. Udover det 
har der de sidste par måneder været ekstra meget støj på grund af altanbyggeriet, og der har også, specielt 
sidste sommer, været afholdt en del uannoncerede fester på tagterrassen. Det gør, at vi måske alle 
sammen er en smule mere ”sprøde” i kanten og ikke er så overbærende, som vi tidligere har været. Men vi 
skal huske at der skal være plads til os alle sammen. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle til at prøve at 
opretholde den gode tone overfor hinanden – også på vores FB-side. 
 
4) Altanbyggeri i den anden ende af gården 
Det er vist ikke nogen hemmelighed, at altanbyggeriet i den anden ende af gården har været en pænt 
støjende affære – i særdeleshed fordi det har været en meget varm sommer, hvor man har haft brug for at 
have åbne vinduer, hvilket for mange har været svært, da arbejdet ofte begynder kl. 7 om morgenen. Vi har 
modtaget et par klager og været i kontakt med bygherren og henstillet til, om arbejderne kan vente med at 
foretage de mest larmende opgaver (f.eks. boren ind i væggene) til (efter) kl. 8. Under alle omstændigheder 
er der lys forude: Det forventes, at arbejdet er færdigt omkring uge 43-44.  
 
5) El-løbehjul 
Voi vil give besked i slutningen af august måned om, hvor de helt præcist placerer stativerne og derefter vil 
de blive opsat – vi regner med det bliver i løbet af september måned. 
 
6) El-projektet 
Advokaten er på sagen og der er rettet henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen, hvor vi har bedt om udsættelse 
af udbedringerne. Vi bliver nødt til at udskyde udbedringerne, af hensyn til sagens forløb, bl.a. placering af 
ansvar. Endvidere er der rettet henvendelse til elektrikeren om udbedring af manglerne, da han har 
afhjælpningsret og -pligt. 
 
 
Se næste side 
 
 
 



7) Møl på loftet 
Vi fik igangsat sprøjtning mod møl på loftet og viceværten har fået adgang til alle loftsrum. Der vil blive 
sprøjtet igen den 31. august, da problemet er mere omfattende end først antaget. Kummefryser vil blive 
indkøbt snarest. Hold øje med info herom, i forhold til, hvor den bliver placeret og hvordan det kommer til 
at fungere.  
 
Vi beder samtidig jer alle være ekstra opmærksomme på tøj på fællesarealerne, problemets størrelse taget 
i betragtning. P.t. fraråder vi tørring af tøj på loftsrummene, indtil møllene (forhåbentlig) er bekæmpet.  
 
Vi bringer hermed igen de gode råd om, hvad du kan gøre for at komme møllene til livs: 
Tøm skabe og skuffer for tøj. 
Støvsug skabet grundigt. Larverne kan have gemt sig i sprækker i skabet, i skuffer, ved lister i loftet samt i 
æsker og poser, du evt. bruger til opbevaring. 
Sprøjt med insektmiddel. Køb et godkendt insektmiddel, hvor der specifikt står, at det er godkendt til møl. 
Der skal også medfølge en vejledning til, hvordan du bruger midlet specifikt mod møl. Du kan bl.a. købe 
midler til bekæmpelse af møl – f.eks. klædemøl - hos diverse forhandlere på nettet og i Matas. 
Udryd møllene i tøjet ved hjælp af en af disse metoder: 
Vask tøjet ved 50 grader. Det slår møllene ihjel. 
Frys tøjet. Put tøjet i fryseren 3-4 døgn ved -18°, så slår du møl, larver og æg ihjel. Husk, at du ikke må 
pakke tøjet for tæt i fryseren, for så kan den kolde luft ikke cirkulere, og du når ikke ned på -18°. 
Brug varme. Udsættes møllene for minimum 41° i fire timer, dør de. Læg f.eks. tøjet i en ovn eller pak det i 
en sort plastikpose og læg det ud i solen en varm sommerdag. Husk blot, at der konstant skal være 
minimum 41° i posen for at dræbe møllene. 
Kemisk rensning er også effektivt til tøj eller pels, der ikke tåler vask. 
Pak tøjet ind. Når alt tøj er behandlet mod møl, er det en god idé at pakke det tøj, du ikke bruger jævnligt, 
ind i tætsluttende plastikposer. 
 
8) Evt. 
 
Der er gårdfest den 11. september. Se mere på FB-siden. 
 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen, den 21. august 2021 
 
 
 
 
Næste møde er den 15. september 2021. 
 


