
 Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd - 01.10.2017  

Tilstede: Teis, Anja, Nina, Nanna  

Referent: Nanna Buhl Nielsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt  

2. Nyt fra Formanden Isolering af utætte Nilan rør i teknikrum – 3B Skal 
have overblik over de lejemål vi ved er påvirkede 
før de gør andet 
Faldsikring – er etableret og Rebteknikeren 
kontaktes ift. tilbud på vinduespudsning 
Opbevaring af stige 2 – skal opbevares i 
dagsrenovation på Amagerfælledvej, entreprenøren 
etablere ophæng snarest    
TV – Vi ved endnu ikke om der er krav  
Barnevognsskure – taget skal udbedres og 
entreprenøren er rykket., umiddelbart gøres der 
ikke noget ved luften, men vi afventer fortsat 
entreprenøren 
Lys i skralderum på Amagerfælledvej – er udbedret, 
dog skal enkelte lyskilder udskiftes og censor skal 
justeres, Teknikgruppen skal skifte lyskilder - Nina 
Udendørsbelysning Amagerfælledvej – er udbedret 
P-licenser – det er Teis der står for det  
Signal gården er kommet under 3Bs administration 

3. Nyt fra Bestyrelsesmailen Fejl i ordlyd i husorden – Anja får rettet med Gert  
Husstand med lavt vandtryk  
Husstand kun med varmt vand  
4 afbud til arbejdsdagen 
Skal have lavet en kopi af barnevognsnøglen til Gert 
og registreret det på til/fraflytningspapirer – Anja  
Skal deltage ved til og fraflytningssyn 
Skodder – skal ringe til firmaet der har lavet det og 
følg op – Anja 
 

4. Eksterne møder Almen+ 19. september 18-20 – Havneholmen  
P-udvalget byvandring 28. september - Stine 
deltager – Nanna følger op med Stine 
Onsdag kl 11 18.30-20.30 - formandsgruppen 
P-udvalget 1. november – Nanna deltager 
Samarbejdsforum Sundholm – Mette vil gerne 
deltage    

5. Afdelingsmødet Arbejdsgrupper + arbejdsdage. Bestyrelsen 
indkalder hurtigst muligt til dette. Nanna og Nina 
deltager i formandsmøde 
Låse og pumper til skrald + barnevognsrum er 
bestilt – udføres i september 
Vinduespudsning – Teis følger op med Jesper på 
faldsikring og Anja indhenter sidste tilbud fra 



rebteknikeren 
Kommunikation til afdeling – næste ’Nyt fra 
bestyrelsen´: Cykler, Cykelskure, fællesarealer 
under trappen, retningslinjer for mails (hastere og 
generelt)  
Rapporter vedr. MGO plader skal på hjemmesiden – 
Teis følger op med Gert på rapporter, Anja lægger 
rapporter op 
Guideline for udlæg til hjemmesiden - Marianne   

6. Arbejdsgrupperne Formandsmøde lige om lidt   

7. Næste Nyt fra Bestyrelsen Husk at afkalke armaturer og termostater  
Evt. påmindelse om Arbejdsdag 
Vejledning til udlæg  
Gummilister – bestyrelsen skal informeres og 
gummilister skal gemmes  

8. Næste møde Mandag den 6. november – hos Marianne  

9. Evt 
10.  

TV – Nanna & Teis kontakter Gert.  
Uafklarede opgaver:  

Affaldscontainer til haveaffald (Nina 
kontakter renhold) 
Træ v. fabrikken samt vedligehold af 
område bag brydes alle (Nanna) 
Cykling forbudt skilte (Nina + Stine) 

               Lys v. postkasser – Vi afventer efteråret 
Terrænlys (skærme) – Teis 

               Skodder – Anja (Jesper) 
               Gummilister v. franske altandøre – Teis                                                  
(              (Jesper + Gert) 
               Kompost kasser skal fjernes – Nina skriver 
               til grøn gruppe 
               Informationer til nye beboere – hvad skal  .        
.              de have fra 3B og hvad skal de have fra os? 
.              Hvordan sikrer vi at vi har kontaktinfo på  .     
.              alle? Teis  
               Flyttesyn – Filtre SKAL skiftes, følg op m. .  .  
.              Gert. Teis 
               Mit 3B – (undtagen Nina & Nanna) - Nanna 

Skraldevask 2 gange årligt – indlægges i 
budget – DONE  Vi følger op på arbejdsdag 
Doodle – Nanna  
Beskrivelse af P-forhold i afdelingen - Nanna 
Dong Trekanten – Mette undersøger 
muligheder for at tage det i brug   
Bestilling af slotsgrus – Teis  
Haver – Anja laver en oversigt over hvilke 
husstande, der har hvilke haver  
Opdeling af skur til have redskaber – tager 
det op på formandsmøde  
Opsætning af strøm i det nye redskabsskur  



 


