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Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd – 10.03.2021 
 
Til stede: Nina, Maria, Martin, Johnny og Viktor 
 
Referent: Viktor 
 

Punkt Beslutninger 

1. Godkendelse af referat 
fra sidste 
bestyrelsesmøde 

- Referatet er godkendt 

2. Nyt fra formanden - Nina har aftalt møde med Hørgården i nærmeste fremtid, hvor 
endelig parkeringsaftale forhåbentlig kan aftales. 

- MgO-byggeri går sin gang. Byggeriet på Amager Fælled Vej vil 
blive færdiggjort før påske. 

- Det vil blive gennemført vinduesvask på blokkene AF 67 – 71 
omkring påske (OBS! Dette er ikke vinduespudsning, men 
vask). 

- Partnerskabet har rettet henvendelse om bidrag til 
kommunikationsindsats omkring helhedsindsatsen i 
Urbanplanen. Sundholm Syd vil skulle betale en andel 
svarende til 4.693 kr./året. Bestyrelsen vurderer, at det af 
hensyn til samarbejdet med resten af Partnerskabet giver god 
mening at bidrage.   

- Der er opstået tvivl om, hvorvidt det er beboere eller afdelingen, 
der skal dække skader opstået indvendigt på vinduer på følge 
af varmetryk. Bestyrelsen søger afklaring fra KAB og forhører 
sig om muligheden for at tegne en samlet glasforsikring for 
afdelingen. 

3. Nyhedsbrev - Indhold til nyt fra bestyrelsen: 
o Spørgeskema om AlmenBolig+ 
o Pop-up test i Sundholm 
o Vinduesvask vs. vinduespudsning 
o Reminder om vedligeholdelse af boliger 
o Info om fraflytning 

4. Update fra grupper - Stigruppen gør klar til at bestille grus til at tromle AF, nu alt 
byggeudstyr er fjernet. Det bliver samme procedure, når BA 
ryddes. 

- Ad hoc gruppen der skulle undersøge muligheden for 
”jordankre” til ladcykler, er ikke kommet videre. Hvis andre 
beboere har lyst til at undersøge sagen nærmere, bakker 
bestyrelsen op om dette. 

5. Øvrig - Møder vil fremover foregå på Microsoft Teams  
- Opdatér hjemmeside med info om flytning og opsigelse af 

lejemål 
- Det er snart tid til, at der gennemføres cykelrazzia. 

Aktivitetsgruppen bedes gennemføre denne.  
- Bestyrelsen indskærper overfor KAB, at vi ønsker henlæggelser 

til at lægge nye, bedre gulve, som har lavere 
levetidsomkostninger end de originale gulver, når beboere 
fraflytter og det er krævet. 

 


