
Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2022, kl.18.30.  
 
Tilstedet var: Zina, Parthia, Andreas, Helle og Teiz. 
 
1. Valg af referent 
Helle blev valgt til referent. 
  
2. Valg af ordstyrer 
Helle blev valgt til ordstyrer. 
  
3. Bordet rundt  
Intet under dette punkt. 
 
4. Fugtreducering i murværket 
I forbindelse med den kommende facaderenovering, er bestyrelsen blevet opmærksomme på, at 
ejendommen har meget opstigende fugt i murene. Det betyder, at hvis ikke vi får drænet dette inden vi 
påbegynder facaderenoveringen, vil arbejdet på længere sigt praktisk talt være spildt. Fugt og mure er som 
regel ikke de bedste venner. I den forbindelse har bestyrelsen indgået aftale med BioDry, der er specialister 
inden for dette område. De har givet et tilbud om at reducere den opstigende grundfugt i murene på hele 
ejendommen, hvilket får stor positiv betydning på flere områder:  

• Jo tørrere murene er, når facaderne skal males, desto bedre og mere holdbart bliver resultatet.  

• Vi kommer problemerne med allerede opståede fugtskader i kældre, der kan føre til/har ført til let 
skimmelsvamp. 

• Når fugten bliver trukket ud af murene og behandlet herfor, vil indeklimaet generelt forbedres, og 
man sænker levevilkårene for forskellige svampetyper og skadedyr. 

 
BioDrys indsats har til formål at reducere opstigende fugt i ejendommen. Der vil efterfølgende være flere 
tiltag løbende, som er nødvendige for at reducere fugten på hele ejendommen. Bestyrelsen vil gennem 
hele processen have en tæt dialog med firmaet, hvor vi også vil blive præsenteret for tidsplaner etc., så vi 
hele tiden kan følge med i hele arbejdet.  
 
5. Henvendelse fra andelshaver om egen aflæsning af vand, varme etc. 
Bestyrelsen har undersøgt det lidt, og på ProBo, har vi fundet denne information: Der er trådt nye regler i 
kraft, som gør det lovpligtigt at sikre, at alle beboere og erhverv i andelsboligforeninger, ejerforeninger og 
lejemål kan aflæse deres forbrug af varme, varmt vand og køling hver måned i fyringssæsonen. Så snart 
jeres ejendom er klar til at modtage forbrugsoplysninger, har I hver måned mulighed for at holde øje med 
jeres forbrug. Om I ser oplysningerne via en onlineløsning, en app eller via en mail vil afhænge af, hvilken 
løsning jeres forening/udlejer har valgt. Det modtager I besked om. Reglerne foreskriver også, at I hver 
måned skal have en påmindelse om at tjekke forbruget. Der vil derfor fremover være en notifikation på 
jeres boligafgift/fællesydelse/leje hver måned, når jeres ejendom er klar – forventeligt fra februar/marts.  
Vi håber det kan give svar på forespørgslen. 
 
6.  Henvendelse fra andelshaver om lyset i opgangene 
En andelshaver har spurgt bestyrelsen, om det måske var en god idé at sætte sensorer på vores lys i 
opgangene på hhv. køkken-, og hovedtrapperne, qua de stigende elpriser. Men det er ikke nødvendigt: Da 
vi fik opsat nye lamper op i alle opgange efter de var blevet malet, blev alle lyspærer udskiftet med LED-
pærer, der er ualmindeligt billige i drift. Derudover er der i forvejen skumringscensor, hvilket er endnu 
mere besparende. Derfor finder vi det ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt at sætte sensorer på lyset.   
  
7. Evt.   
Intet under dette punkt. 
 


