
 Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd - 04.09.2017  

Tilstede: Teis, Anja, Nina, Nanna  

Referent: Nanna Buhl Nielsen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 

2. Nyt fra Formanden Velkommen tilbage  
Formandsmail lægges sammen i praksis – begge 
mail adresser eksisterer fortsat og anvendes i 
praksis 
Peter skal tjekke hans mail på ’Mit3B’ – Nanna   

3. Nyt fra Bestyrelsesmailen Lejlighed med manglende vand  
Skodder – skal de være fæstnet i alle positioner? 
Anja følger op 
Utæt tag i barnevognsskur – udbedres snarest  

4. Eksterne møder Almen+ 19. september 18-20 – Havneholmen  
P-udvalget byvandring 28. september -  Stine 
deltager 
P-udvalget 1. november – Nanna deltger 
Fællesbestyrelsen havde møde den 29. august – det 
primære tema var tv og internet 
Samarbejdsforum Sundholm – Vi følger udviklingen   

5. Opgaver i bestyrelsen  Fællesbestyrelse – Nanna & Marianne  
Referater + dagsordner – Nanna  
Bestyrelsesmail – Anja  
Hjemmeside – Anja (Teis er suppl) 
Styregruppe for byggeriet 
Kontakt til arbejdsgrupper – Nina  
Kasserer – Marianne (for ét år) 

6. 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   

7. Arbejdsgrupperne Cykling forbudt skilte – Håndværkergruppen  
Tekniske tegninger – Teknik gruppen  
TV aftale – Teknik gruppen, Nina følger op  
Plantekasser – vedligehold  



8. Plantekasser Nina kontakter grøn gruppe for at få indkøbt sidste 
omgang  

9. Næste møde 1. oktober 14-16  
Møderækken fortsætter som tidligere 
(søndag/mandag)  

10. Evt 
11.  

TV – Nanna 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 i skralderummet – Teis (Jesper) 
Terrænlys virker ikke + cykelskur Teis 
Lys v. postkasser – Vi afventer efteråret 
Terrænlys (skærme) – Teis 

               Skodder – Anja (Jesper) 
               Gummilister v. franske altandøre – Teis                                                  
(              (Jesper + Gert) 
               Nøgle til fællesmålere – Marianne (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 med Stine og 
arbejdsdag 
Doodle – Nanna  

 

  

 

 

 

 


