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Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd – 14.04.2021 
 
Til stede: Nina, Maria, Johnny, Martin og Viktor 
 
Referent: Viktor 
 

Punkt Beslutninger 

1. Godkendelse af referat 
fra sidste 
bestyrelsesmøde 

- Referatet er godkendt 

2. Nyt fra formanden - Udfordringerne omkring usikkerhed og salg af stoffer på BA 
ligger hos Partnerskabet. 

- Der var markvandring med KAB om næste års budget. Vi 
undersøger bl.a. mulighed for mere afskærmning mod 
Sundholm og jordankre til at låse cykler med 

- Beboere modtager snart 6-ugers varsel ifbm. service på Nilan-
anlæg og døre (smøring + opspænding). Vinduesvask vil 
foregå nogenlunde samtidig (ca. september). 

- Bestyrelsen diskuterer og godkender akut serviceaftale med 
SSG. Beboere vil modtage nærmere information herom. 

- Bestyrelsen har budgetmøde med KAB den 22. juni kl. 17:30 
- Dato for afdelingsmøde bliver den  
- Bestyrelsesmøderne i august og september aflyses til fordel for 

et møde tirsdag den 24. august.  
- Afdelingsmødet bliver torsdag den 23. september 
- Afdelingen er blevet pålagt af Landsbyggefonden at stille 

lejemål til rådighed for Rambølls nationale evaluering af 
almennyttige boligers tilstande. Den foreslåede dato for 
gennemgang muliggør ikke 6-ugers varsel, og bestyrelsen har 
derfor bedt dem komme med nye datoforslag 

- Nyt til fra bestyrelsen: 
o Afdelingens glas- og kummeforsikring er nu trådt i kraft. 
o Vinduesvask 
o Skader på lejligheder skal meldes hurtigst muligt til 

bestyrelsen 
o Leje af beboerlokale i Dyvekevænget 
o Parkering på Amager Fælled Vej er ikke tilladt 
o Dato for afdelingsmøde 

-  

3. Opfølgning på mails - N/A 

4. Update fra grupper - Grøn gruppe er blevet bedt om at sætte de to insekthoteller op, 
som pt. står på Amager Fælled Vej 

- Stigruppen skal luge bag blok 24, hvor græsset trives i bedste 
velgående. Derudover skal gruppen gruse og tromle stierne på 
BA. Bestyrelsen bestiller grus til arbejdsdagen. 

- Teknikgruppen bedes indhente tilbud på løsning til parkering af 
ladcykler 

-    

5. Øvrig - N/A 

 


