
 

Ordinært afdelingsmøde 

 

Afd. 1-1030 Sundholm Syd 

Onsdag d. 23. september 2015 

A-Huset – Amagerfælledvej 73 



Dagsorden 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og 
stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden 
siden sidste møde 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget 
for det kommende år 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg er 
Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt. 

 



Formandens beretning 

• Husorden 

• Arbejdsgrupper 

• Parkeringsaftale ved Hørgården for Amagerfælledvej 67-71 

• Samdrift for Urbanplanen 

• Pixihave overdragelse 

• Bestyrelsens arbejde 

• Samarbejdsforum Sundholm 



Dagsorden 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og 
stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden 
siden sidste møde 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget 
for det kommende år 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg er 
Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt. 

 



Dagsorden 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og 
stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden 
siden sidste møde 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget 
for det kommende år 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg er 
Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt. 

 



Dagsorden 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og 
stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden 
siden sidste møde 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget 
for det kommende år v. driftschef Michael Lund 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg er 
Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt. 

 



Dagsorden 

• Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere 
samt godkendelse af forretningsorden 

• Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden 
sidste møde 

• Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for 
det kommende år 

• Behandling af eventuelt indkomne forslag 

• Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg er 
Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

• Valg af suppleanter 

• Eventuelt. 

 



Indkomne forslag 

Indsendt af afdelingsbestyrelsen v/formand Teis Waldorff: 

Afdelingsbestyrelsen har modtaget 4 tilbud på forskellige 
arbejder i Sundholm Syd 

a) Porte og tag – miljøskur (tilbud excl. moms) – tilbuddet er 
vedlagt. 

b) Låse til barnevogn og miljøskur (tilbud inkl. moms) – tilbuddet 
er vedlagt. 

c) Hegn Brydes Alle og Amagerfælledvej (tilbud excl. moms) – 
tilbuddet er vedlagt. 

d) Hegn mellem Amagerfælledvej 71 og Sundholm (tilbud excl. 
moms) – tilbuddet er vedlagt. 



1A 



1B 



1C 



















1D 







1E - Parkering 

Bestyrelsen foreslår, at teksten omkring i ”Parkering” i husorden 
ændres, så den stemmer overens med den faktiske situation i 
afdelingen. Den nuværende formulering lyder: 

• 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. 

Bestyrelsen foreslår at den nye formulering bliver: 

• Parkering af indregistrerede motorkøretøjer er tilladt på de 
afmærkede parkeringspladser langs Brydes Allé 20-24. 
Campingvogne, trailere og lastvogne må ikke parkeres i 
bebyggelsen. Der kan yderligere ansøges om årskort til 
parkeringspladser ved Hørgården ved atkontakte bestyrelsen. 



2 – Forslag om Pixihaver 

Indsendt af Grøn Gruppe – Lærke Øland Frederiksen 67 D, 
Jørgen Thomsen 20 E, Amalie Utzon 22 D og Nina Kornerup 69 
D (bestyrelsen) 

 

• Baggrund 

Grøn gruppe har, på foranledning af det ekstraordinære 
afdelingsmøde, gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en 
pixihave-workshop i august/september 2015. Bevæggrunden 
herfor har været at få klarlagt beboernes ønsker for brugen af 
udearealerne i Sundholm Syd. Spørgeskemaundersøgelsen og 
workshoppen har klarlagt, at der både er beboere, der ønsker at 
beholde deres nuværende pixihave, og beboere, der ønsker at 
finde en fælles løsning for brug af udearealerne. 



2 – Forslag om Pixihaver 

Forslag A 

For at gøre det lettere at skabe sammenhængende arealer til 
fælles brug forslås det: 

• a) At beboerne indbyrdes kan bytte deres pixihaver, hvis de 
ønsker det. I praksis vil en bytning foregå ved, at de lejemål, 
der ønsker at bytte have, begge skriver en mail til bestyrelsen 
herom. Herefter sørger bestyrelsen for, at bytningen bliver 
registreret, og den vil herefter være gældende også i det 
tilfælde, at den ene eller begge lejemål fraflyttes. 

 



2 – Forslag om Pixihaver 

Forslag B 

Det er ikke muligt at fraskrive sig en have, idet der skal være en 
pixihave pr. lejemål, dvs. i alt 48 pixihaver. Det foreslås derfor: 

• b) At beboerne får mulighed for indbyrdes at lave private 
aftaler om fælles benyttelse og fælles vedligeholdelse af 
beboernes pixihaver. I sidste ende påhviler det dog altid den 
enkelte husstand at sørge for, at deres have fremstår i pæn og 
ordentlig stand. 



Konsekvens af forslag A og B er en ændring af 
ordlyden i den gældende husorden. 

Nuværende tekst i husordenen foreslås ændret fra 
nedenstående ordlyd: 

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. 



Konsekvens af forslag A og B er en ændring af 
ordlyden i den gældende husorden. 

til følgende: 
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 er 
ikke muligt at fraskrive sig sin pixihave, men det er tilladt, at beboerne indbyrdes 
laver private aftaler om fælles benyttelse og fælles vedligeholdelse af beboernes 
pixihaver. I sidste ende påhviler det dog altid den enkelte husstand at sørge for, at 
deres have fremstår i pæn og ordentlig stand. Private aftaler om fælles brug er 
ikke længere gyldige, når en beboer fraflytter sit lejemål. Beboerne kan indbyrdes 
træffe aftale om at bytte deres pixihaver. I praksis vil en bytning foregå ved, at de 
lejemål, der ønsker at bytte have, begge skriver en mail til bestyrelsen herom. 
Herefter sørger bestyrelsen for, at bytningen bliver registreret, og den vil herefter 
være gældende også i det tilfælde, at den ene eller begge lejemål fraflyttes. 
Pixihaverne må ikke overdrages til nogen udefra. Det levende hegn må ikke ændres, 
dækkes eller afskærmes på anden måde. 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. 



3 - Husdyr 

Indsendt af John Tas, 20 C: 

Jeg vil gerne stille følgende ændringsforslag til vores husorden 
på kommende afdelingsmøde: 

Til husordenen angående, at husdyr ikke er tilladt, vil jeg foreslå 
følgende tilføjelse: 

• Det tillades, at beboere, der havde hund ved stiftelsen af 
foreningen må beholde denne. Når hunden dør, tillades 
beboerne ikke at anskaffe en ny. 

Begrundelsen er, at vi fik en mundtlig tilkendegivelse fra 3B om, 
at vi selvfølgelig ikke skulle aflive vores hund, fordi vi havde fået 
lejligheden, men at vi i stedet skulle beholde hunden og stille et 
ændringsforslag på afdelingsmødet. Så vidt jeg er orienteret, vil 
ændringen komme til at gælde for 2-3 hunde i hele vores 
afdeling. 



4 - Husdyr 

Indsendt af Søren Printz og Kamille Jerris, Amagerfælledvej 69 K 

Vi foreslår en afstemning om, hvorvidt beboerne i Sundholm Syd 
byggerierne skal have tilladelse til at holde husdyr på permanent 
basis eller ej. 

 

Nuværende formulering 

Det er ikke tilladt at holde husdyr. 

Forslag til ny formulering 

Det er tilladt at holde husdyr én hund eller én kat. 



Dagsorden 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og 
stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden 
siden sidste møde 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget 
for det kommende år 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg 
er Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt. 

 



Dagsorden 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og 
stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden 
siden sidste møde 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget 
for det kommende år 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg er 
Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt. 

 



Dagsorden 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og 
stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden 
siden sidste møde 

3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget 
for det kommende år 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

5. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 1 år. På valg er 
Nina Kornerup (genopstiller ikke) 

6. Valg af suppleanter 

7. Eventuelt. 

 


