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Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd – 02.02.2022 
 
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 - Der er fundet skægkræ på AFV. De spreder sig bl.a. gennem 
papkasser fra Nemlig, COOP mv. Skadedyrsbekæmperen 
anbefaler, at alle lejemål på AFV får udlagt ædegift. Det kræver 
adgang til alle skabe. Behandling betales af 3B. 

- Vandskader: Christian fra 3B kører forsikringssagen for at få 
dækket udbedring af skader. Én beboer har behov for 
midlertidig genhusning. DKVT kommer og skifter ventiler på de 
varmvandbeholdere, som der er konstateret læk fra nu eller 
tilbage ved serviceeftersyn i efteråret. 

- Stemmeret til LokaludvalgetVest. Bestyrelsen overlader 
ansvaret til Anne Sofie, som også er opstillet på vegne af 
afdelingen. 

3. Nyt fra grupperne - Bestyrelsen og gruppeformændene havde et inspirerende 
møde med Lars Simonsen fra Langhusene om deres 
organisering. Efter at have samlet faste opgaver fra grupperne, 
vurderer bestyrelsen, at man med en turnusordning blandt alle 
beboere kan løse alle opgaver, hvis hvert lejemål løser én 
opgaver én gang om måneden. 

- Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde for at 
ændre husordenen, så den muliggør et skifte til turnusordning 
og oftere arbejdsdage. 

- Ekstraordinært afdelingsmøde den 23. eller 24. marts, 
alternativt den 30. eller 31. marts. 

- Martin er ansvarlig for lokale. Nina er ansvarlig for indkalde. 
Viktor er ansvarlig for at lave eksempel på rotation. Viktor 
skriver ændringsforslag til husorden baseret på in-put fra Nina 
og Lars. 

4. Mails - N/A 

5. Husnumre - Johnny har udarbejdet udkast til husnumre skilte. Der bliver 
indhentet tilbud på, hvad de koster at få produceret og sat op 
på blokkene. 

6. Øvrig - Maria undersøger mulighed for at etablere legeplads på det 
trekantede område mellem AFV og BA sammen med Mette fra 
Kulturfabrikken. 

 


