
 Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd - 06.11.2017  

Tilstede: Teis, Anja, Nina, Nanna  

Referent: Nanna Buhl Nielsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 

2. Eksterne møder Styregruppen  
Dokumenter fra styregruppen – Anja  

3. Opfølgning på arbejdsdag/opgavegrupper Nina følger op med arbejdsgrupperne 

4. Gert  Materiale til indflytning:  
Materiale ift. hvor er alle informationer er, 
vedligeholdelse af tekniske installationer o.l. (link til 
hjemmeside + bestyrelsens mailadresse) 
Udlevering af mailadresser til bestyrelsen.  
 
Fraflytning:  
Gert har medbragt fraflytningsvejledning fra 
signalgården – SS skal udarbejde en til egen brug- 
Marianne 
 
Udvidet vedligeholdelsesreglement: 
Sendes til bestyrelsen og de læser denne igennem -  
Teis 
 
TV/Internet aftale: 
Der er ikke krav om at vi skal have foreningsaftale.  
Teknik gruppen undersøger midlertidig forlængelse 
af Yousee aftale. 
Får rådgiver ud til at undersøge eksisterende 
installationer.  
 
Lys v. Postkasser: 
Så længe det ikke efterspørges af afd. Afventer vi og 
gør ikke yderligere.  
 
Mailadresser:  
Gert følger op med 3B på om vi kan få fulde 
distributionslister fra dem – Teis  
 
Arbejdsgrupper: 
Gert laver udkast til lejemål der udeblev fra 
arbejdsdagen. – Teis  
 
Affald: 
Rens af biocontainere lægges i budget.  
Bioskraldeposer skal afhentes på Hørgårdens 
nærgenbrugsstation.  
 
 



Naboer: 
Blade v. fortov – arbejder der skal udføres af 
medarbejderne skal flages til Gert når det ikke 
udføres.  
Samarbejde m. Hørgårdens bestyrelse 
 
Kloakering: 
Inddragelse af SS inden  
 
Låsesmeden: er betalt  
 
Porten til Sundholm: 
Hvem styrer den? Kan den lukkes?  

5. Vinduespudsning Flyttes til næste møde 

6. Næste Nyt fra Bestyrelsen Spørgeskemaundersøgelse 
Husk at sende alle fejl og mangler til bestyrelsen 
(også dem man selv udbedrer)  

7. Næste møde Møderække 2018 – skiftevis søndag 17-19/mandag 
18-20 

8. Evt 
 

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 finder priser på 
biocontainere  
Beskrivelse af P-forhold i afdelingen - Nanna 
Dong Trekanten + græs areal – Mette 
undersøger muligheder for at tage det i 
brug (Anja)  
Bestilling af slotsgrus – Teis  



Opdeling af skur til have redskaber – tager 
det op på formandsmøde  
Opsætning af strøm i det nye redskabsskur  
Hjemmesidekursus – Anja  

 

 

 

 

Arbejdsgrupperne 

Skemaer – deadline 5. november  

Mail til nye medlemmer af grupperne 

Datoer for arbejdsdage i 2018 

 

Bestyrelsen skal sende liste med mail adresser på medlemmer i grupperne  

Gert inviteres med den 6.  


