
 Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd - 09.12.2017  

Tilstede: Teis, Anja, Nina, Nanna, Marianne  

Referent: Nanna Buhl Nielsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt på mail 
2. Nyt fra Formanden Scandibyg er kontaktet i forbindelse med 20h og 

69e udfordringer med vand og fjernvarme  
Der er blevet leveret grus  
Alle lyskilder på Amagerfælledvej er blevet skiftet 
for at kunne fejlsøge på anlægget – der er nu lys 

3. Nyt fra Bestyrelsesmailen 24E har brusetermostat uden varmt vand – UPS 
teamet 
24E har Vand i teknik rummet – sendes til 
Teknikgruppen for at afklare problemets omfang 
24K havde stoppet afløb – er afhjulpet 
Skimmelsvamp i barnevogn – kan desværre ikke 
afhjælpes af bestyrelsen, henstilling er på eget 
ansvar, konstruktionen er ikke lavet til 
længerevarende opbevaring. 
Bump ved A-huset – der er behov for en chikane så 
biler ikke kan køre op over græsset.   
MGO plader – flere beboere har henvendt sig ift. 
mulige saltaflejringer på siden af bygningerne. 
Bestyrelsen følger løbende op med 3B 
Styregruppen for byggeriet – Mette deltager 

4. Eksterne møder Fællesbestyrelsesmøde:  
Remisevej Øst oplever problemer med tyveri fra 
postkasserne  

5. Arbejdsgrupperx Sti:  
Det er tydeligt at se at der sker noget på området. 
Skal være obs på at få fjernet ukrudt omkring 
træerne 
Teknik:  
TV bredbånd – gruppen sender tilbud og 
anbefalinger til bestyrelsen. Midlertidig forlængelse 
af Yousee undersøges 
Hvilke pærer/lyskilder skal der bruges og indkøbes 
til lyset på bygningerne 
Renhold:  
Plast i plastcontaineren skal være renset 
Arbejdsskemaer til hjemmesiden – Nina følger op  

6. Datoer for arbejdsdage Nina følger op  
7. Vinduespudsning Aftale indgås med Anders Andersen Rengøring.  

Slut marts/start april og slut august/start 
september fast 

8. Næste Nyt fra Bestyrelsen Vinduespudsning 
Beyond coffee 
Datoer for arbejdsdage 



Spørgeskema frist 31/12 
Akut indhentning af håndværker 
Bioposer afhentes på Hørgårdens 
nærgenbrugsstation.  
 

9. Næste møde Den 9. januar 
10. Evt TV – Nanna & Teis kontakter Gert.  

Uafklarede opgaver. 
 

 

 

  


