
 

Ekstraordinært afdelingsmøde 

 

Afd. 1-1030 Sundholm Syd 

Torsdag d. 21. maj 2015 

A-Huset – Amagerfælledvej 73 



Dagsorden 

• Velkomst ved formanden Teis Waldorff 

 

• Valg af dirigent 

 

• Valg af referent 

 

• Godkendelse af reviderede husorden for afdelingen 

  

• Godkendelse af forslag fra bestyrelsen om opsætning af lavt 
afgrænsningshegn 

 

• Nedsættelse og godkendelse af arbejdsgrupper 



Velkommen 

• Fremtidige henvendelser til afdelingsbestyrelsen skal foregå 
over e-mail. Vi tilstræber at besvare henvendelser indenfor 7 
dage. 
• E-mail: bestyrelsen@sundholm-syd.dk 

 

• I akutte tilfælde kan afdelingsformand Teis Waldorff kontaktes 
direkte på telefon eller e-mail. Telefoniske henvendelser skal 
ske i hverdage i tidsrummet 8-10. 
• Telefon: 23 28 01 79  

• E-mail: formand@sundholm-syd.dk 
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Dagsorden 

• Velkomst ved formanden Teis Waldorff 

 

• Valg af dirigent 

 

• Valg af referent 

 

• Godkendelse af reviderede husorden for afdelingen 

  

• Godkendelse af forslag fra bestyrelsen om opsætning af lavt 
afgrænsningshegn 

 

• Nedsættelse og godkendelse af arbejdsgrupper 



Husorden 
Affald 

Køkkenaffald skal være omhyggeligt pakket ind, 
helst i affaldspose. Posen skal være lukket, før du 
smider den i affaldscontaineren. Flasker og andet 
glas lægges i flaskecontaineren. Aviser og 
ugeblade lægges i papirbeholderen. Skarpe eller 
spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, så de 
ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald 
(papkasser, møbler og lignende) skal anbringes i 
container til storskrald eller nærmeste 
genbrugsstation. 

 

Farligt affald 

Batterier, malerrester, kemikalier osv. skal 
afleveres i de opstillede beholdere eller på 
nærmeste genbrugsstation. 

Affald 

Det er IKKE 3B’s ansvar, men alene beboernes 
ansvar, at sørge for at vedligehold skralderum, 
herved menes der at de er pæne og ryddede, 
samt at affald er sorteret korrekt.  

• Køkkenaffald skal være omhyggeligt pakket 
ind, helst i affaldspose. Posen skal være 
lukket, før du smider den i 
affaldscontaineren.  

• Flasker og andet glas lægges i 
flaskecontaineren.  

• Aviser og ugeblade lægges i 
papirbeholderen. 

• Plast affald skal i plastcontaineren.  

• Pap (f.eks. papkasser), skal slås sammen og 
puttes i papcontaineren. Papcontaineren må 
ikke overfyldes, såfremt papcontaineren er 
fyldt kan man bundte sit pap og ligge det i 
storskraldsrummet.  

 

 



Husorden 
Affald 

Køkkenaffald skal være omhyggeligt pakket 
ind, helst i affaldspose. Posen skal være lukket, 
før du smider den i affaldscontaineren. Flasker 
og andet glas lægges i flaskecontaineren. 
Aviser og ugeblade lægges i papirbeholderen. 
Skarpe eller spidse genstande skal pakkes 
forsvarligt ind, så de ikke er til fare for 
renovationsfolkene. Storskrald (papkasser, 
møbler og lignende) skal anbringes i container 
til storskrald eller nærmeste genbrugsstation. 

 

Farligt affald 

Batterier, malerrester, kemikalier osv. skal 
afleveres i de opstillede beholdere eller på 
nærmeste genbrugsstation. 

Affald 

• Skarpe eller spidse genstande skal pakkes 
forsvarligt ind, så de ikke er til fare for 
renovationsfolkene.  

• Storskrald (Fjernsyn, møbler og lignende) 
skal anbringes i storskraldsrummene, i 
container til storskrald eller nærmeste 
genbrugsstation.  

• Haveaffald er beboerne selv ansvarlige for 
at køre på genbrugspladsen. 

• Batterier skal i battericontainer. 

• Farligt affald, som malerrester, kemikalier 
osv., skal afleveres på nærmeste 
genbrugsstation.  

 

Nærmeste genbrugsstation er Hørgården 
nærgenbrugsstation, på Brydes Alle 60A, åben 
onsdag og fredag kl.12-18 og søndag kl.10-16. 
Se mere på www.a-r-c.dk 



Husorden 
Altaner m.v. 

Du må gerne sætte indvendige altankasser op, 
men de skal være fastspændt med dertil 
egnede beslag. Det er tilladt at tørre tøj på et 
lavt tørrestativ. Tæpper må ikke rystes udover 
altanen. 

Altaner m.v. 

Du må gerne sætte indvendige altankasser op, 
men de skal være fastspændt med dertil 
egnede beslag. Det er tilladt at tørre tøj på et 
lavt tørrestativ, ikke højere end altanens 
rækværk. Tæpper må ikke rystes udover 
altanen. Det er tilladt at grille på altanerne, se 
mere i punktet Grill. Anskaffelse af 
altanafskærmning skal gå igennem 
bestyrelsen. 



Husorden 
Arbejdsgrupper Arbejdsgrupper 

Alle husstande skal deltage i én 
arbejdsgruppe, og skal deltage aktivt i 
arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgrupperne 
kan ikke træffe beslutninger der vedrøre alle 
beboere eller afdelingens ejendomme. Der 
skal laves en indstilling til bestyrelsen, der 
herefter sørger for at der kan træffes en 
beslutning. 



Husorden 
Bad og toilet 

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du 
være varsom med, hvad du skyller ud gennem 
vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende 
bør aldrig kastes i toiletkummen – brug i 
stedet affaldscontaineren. 
 
Vand er en dyr resurse, så kontakt omgå- ende 
afdelingsbestyrelsen, hvis dit toilet begynder 
at løbe, eller hvis en vandhane ikke længere 
lukker tæt. 

Bad og toilet 

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du 
være varsom med, hvad du skyller ud gennem 
vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende 
må aldrig kastes i toiletkummen. 
 
Vand er en dyr resurse, så kontakt omgående 
vvs-gruppen eller en vvs-installatør, hvis dit 
toilet begynder at løbe, eller hvis en vandhane 
ikke længere lukker tæt.  

 

Se vedligeholdelsesreglementet for yderligere 
informationer. 



Husorden 
Cykler m.v. 

Cykler, barnevogne og andre genstande skal 
stilles i de rum eller stativer, der er indrettet til 
det. Cykel- og knallertkørsel skal foregå uden 
for bebyggelsens område. 

Cykler m.v. 

Cykler, cykelanhængere, barnevogne m.m., 
skal stilles i de rum eller stativer, der er 
indrettet til det. Cykel- og knallertkørsel skal 
foregå uden for bebyggelsens område. 



Husorden 
Fest Fest 

Fester skal varsles til de nærmeste naboer i 
god tid. Man skal vise hensyn til de andre 
beboere, reglerne for musik og støj skal 
overholdes. 



Husorden 
Fodring 

Undlad venligst at lægge frø eller andet foder 
ud til fugle eller andre dyr på udearealerne. 
Det kan give problemer med rotter. 

Fodring 

Det er ikke tilladt at lægge frø eller andet 
foder ud til fugle, eller andre dyr, på 
udearealerne. Det giver problemer med rotter.  



Husorden 
Franske altaner Franske altaner 

Det er ikke tilladt at hænge noget på glasset til 
den franske altan (glas-afskærmningen). 



Husorden 
Grill Grill 

Det er tilladt at grille på altanerne, man skal 
dog udvise hensyn til de andre beboere med 
røg, os etc. Grillen må ikke stilles direkte på 
træværket, det samme er gældende for 
grillstartere. Engangsgrille er ikke tillad på 
bebyggelsens område. Se derudover 
Københavns brandvæsens cirkulære omkring 
anvendelse af grill. 



Husorden 
Musik og sang 

Tag hensyn til dine naboer, når du hører musik 
eller ser tv. I de sene aftentimer bør du vise 
ekstra hensyn og dæmpe ned, så de andre 
beboeres ønske om nattero respekteres. Brug 
af musikinstrumenter er tilladt i tidsrummet 
kl. 9 – 21. Musikundervisning i 
erhvervsøjemed må kun finde sted efter 
skriftlig tilladelse. 

Musik og sang 

Tag hensyn til dine naboer, når du hører musik 
eller ser tv. I de sene aftentimer bør du vise 
ekstra hensyn og dæmpe ned, så de andre 
beboeres ønske om nattero respekteres. Brug 
af musikinstrumenter er tilladt i tidsrummet 
kl. 9 – 20. Musikundervisning i 
erhvervsøjemed må kun finde sted efter 
skriftlig tilladelse.  



Husorden 
Parkering 

Parkering af indregistrerede motorkøretøjer er 
tilladt på de afmærkede parkeringspladser. 

Campingvogne og lastvogne må ikke parkeres i 
bebyggelsen. 

Parkering 

Parkering af indregistrerede motorkøretøjer er 
tilladt på de afmærkede parkeringspladser. 

Campingvogne og lastvogne må ikke parkeres i 
bebyggelsen. 

P-licens til parkeringspladser ved Hørgården 
kan bestilles hos Europark, gæstebilletter kan 
fås hos bestyrelsen. 



Husorden 
Pixihaver Pixihaver 

Din pixihave skal holdes i pæn og ordentlig 
stand. Pixihaverne skal anvendes som en have, 
men beplantning og små drivhuse skal holdes 
under 1,5m i højden. Det levende hegn må 
ikke ændres, dækkes eller afskærmes på 
anden måde. Det er ikke muligt at overdrage 
din pixihave, og dermed ansvaret, til en anden 
beboer eller en udefra. 

Pixihaverne må ikke bruges til opbevaring, 
cykelparkering, knallertparkering eller anden 
parkering. Trampoliner, gyngestativer, 
badebassiner og pavilloner er ikke tilladt i 
pixihaverne. Det er den grønne gruppes ansvar 
at beskære de eksisterende træer, som står i 
nogle af pixihaverne, evt. ønsker om 
beskæring skal rettes til den grønne gruppe.  

Det er ikke tilladt at bruge gift, plantegift, 
sneglegift eller anden gift, i pixihaverne. 



Husorden 
Støj 

Lyde forplanter sig let i bebyggelsen – begræns 
derfor al støjende adfærd. 

Støj 

Lyde forplanter sig let i bebyggelsen – begræns 
derfor al støjende adfærd. 

Anvendelse af boremaskiner og andre 
elværktøjer skal begrænses til tidsperioden 7-
20 i hverdage og 9-20 i weekenden. 



Husorden 
Svalegangene Svalegange 

Svalegangene skal være ryddede da det er en 
brandgang, der skal være en 80cm bred 
adgangsvej. Det er derfor ikke tilladt at stille 
cykler, havemøbler, tøjstativer, barnevogne 
etc. på svalegangene. 



Husorden 
Tørring af tøj 

Tøj må ikke hænges til tørre ud af vinduerne.  

Tørring af tøj 

Tøj må ikke hænges til tørre ud af vinduerne. 
Det er tilladt at tørre tøj på et lavt tørrestativ, 
ikke højere end altanens rækværk. 



Husorden 
Vinduer og døre 

Vinduerne i lejligheden skal være forsynet 
med hele ruder. Gummilister på hoved- og 
altandøre må ikke fjernes.  

Vinduer og døre 

Vinduerne i lejligheden skal være forsynet 
med hele ruder. Gummilister på hoved- og 
altandøre må ikke fjernes.  

Se vedligeholdelsesreglementet for yderligere 
informationer. 



Husorden 

For 

 

Imod 

 



Dagsorden 

• Velkomst ved formanden Teis Waldorff 

 

• Valg af dirigent 

 

• Valg af referent 

 

• Godkendelse af reviderede husorden for afdelingen 

  

• Godkendelse af forslag fra bestyrelsen om opsætning af lavt 
afgrænsningshegn 

 

• Nedsættelse og godkendelse af arbejdsgrupper 



Opsætning af 
afgrænsningshegn 
• Baggrund for forslaget 

 

• Hvor giver det mening? 

 

• Hvilken type hegn? 

 

• Hegnets højde 







Opsætning af 
afgrænsningshegn 

For 

 

Imod 

 



Dagsorden 

• Velkomst ved formanden Teis Waldorff 

 

• Valg af dirigent 

 

• Valg af referent 

 

• Godkendelse af reviderede husorden for afdelingen 

  

• Godkendelse af forslag fra bestyrelsen om opsætning af lavt 
afgrænsningshegn 

 

• Nedsættelse og godkendelse af arbejdsgrupper 



Arbejdsgrupper 

• Teknikgruppe 

 

• Renholdelsesgruppe 

 

• Grøn gruppe 

 

• Håndværkergrupper 

 

• Aktivitetsgruppe 

 



Arbejdsgrupper 

Blandt gruppens opgaver er: 
 

• Hjælp til selvhjælp vedr. de tekniske installationer. 
• Sørge for information om hvor man bedst og billigst kan købe sig til hjælp 

med den vedligeholdelsesopgave der påhviler beboeren i det enkelte 
lejemål (fx udskiftning af filtre eller korrekt indstilling af Nilan anlægget).  

• Sørge for information om hvor man kan købe tekniske reservedele til sin 
bolig. 

• Sørge for kontaktinformation, hvis noget går i stykker. 
 
Antal medlemmer: 2 personer fra Amagerfælledvej og 2 personer fra Brydes 
Allé i alt 4 personer. 

Teknikgruppe 



Arbejdsgrupper 

Blandt gruppens opgaver er: 

 

• Opsamle affald, papir, cigaretskodder og andet, der ligger og flyder på vores område. 

• Området dækker hele arealet af vores to matrikler inkl. parkerings pladserne ved Brydes Allé 
og i skraldeområderne. 

• Flytning af containerne for dagrenovationen, da det ofte kun er de forreste containere der 
bliver fyldt op først. Containerne tømmes hver xxxdag og xxxdag, så dagene før, kan det være 
nødvendigt at bytte om på containerne, således at affaldet er fordelt i så mange containere 
som muligt. Og at lågene stadig kan være lukkede. 

• Fejning inde ved dagrenovations container området.  

• Afvaskning af graffiti. 

• Indhente tilbud om fx fælles ordning med vinduespudsning. 

 

Antal medlemmer: 8 personer fra Amagerfælledvej og 8 personer fra Brydes Allé i alt 16 personer. 

Renholdelsesgruppe 



Arbejdsgrupper 

Grøn gruppe sørger for de grønne områder i Sundholm Syd. Blandt gruppens opgaver 
er: 

 

• Opsamle løv 

• Fjerne ukrudt 

• Slå græs 

• Klippe hække 

• Pleje og beskære buske og træer 

• Nyplantning 

• Vande områdets planter 

 

Antal medlemmer: 7 personer fra Amagerfælledvej og 7 personer fra Brydes Allé i alt 
14 personer. 

Grøn gruppe 



Arbejdsgrupper 

Håndværkergruppen står for det praktiske håndværksmæssige arbejde i afdelingen. 
Blandt gruppens opgaver er: 

 

• Småreparationer udvendigt på bygninger samt skure 

• Udskiftning af pærer i udendørs belysning 

• Arbejdsopgaver som fx opsætning af hegn, fælles legeredskaber eller lignende 

• Rensning af tagrender 

 

Antal medlemmer: 3 personer fra Amagerfælledvej og 3 personer fra Brydes Allé i alt 6 
personer. 

Håndværkergruppe 



Arbejdsgrupper 

Aktivitetsgruppen afholder fælles arrangementer for alle beboerne i Sundholm Syd – 
som fx fastelavn eller sommerfest. 

 

Aktivitetsgruppen står også for andre mere spontane arrangementer enten på eget 
eller andre beboeres initiativ - som fx loppemarked.  

 

Det er en forudsætning for at gennemføre arrangementer, at der er en rimelig 
tilmelding. 

 

Antal medlemmer: 2 personer fra Amagerfælledvej og 2 personer fra Brydes Allé i alt 4 
personer. 

Aktivitetsgruppe 



Arbejdsgrupper 

For 

 

Imod 

 



Før i går hjem 

Vigtige datoer 

• Fredag d. 22. maj fortsætter 3B og entreprenøren med 
gennemgang af fejl og mangler. 

• Tirsdag d. 26. maj skal alle postkasse stå åbne, da de skal 
flyttes. 

• Onsdag d. 23. september afholdes ordinært afdelingsmøde 

 

Yderligere information 

• Fælles arealer under trapper. Stuelejligheder har terrasse 
svarende til størrelsen på en altan. 

• Husk at bruge jeres midlertidige parkeringstilladelse – også på 
Brydes Allé. 

• Glasaffald skal afleveres i de offentlige glascontainere. 



Tak for i 
aften! 


