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Bestyrelsesmøde i Sundholm Syd – 30.03.2022 
 
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 - Sagen omkring vandskader i husstande står lidt i stampe. 
Bestyrelsen lægger pres på KAB for at forsikringssagen startet. 

- DKVT er gået i flyverskjul så opfølgning på service er udskudt. 
Sagen kører pt. på KAB organisationsbestyrelses niveau. 

- Casa Dana har lavet servicegennemgang hos de 10 lejemål, 
hvor der var konstateret serviceefterslæb. 

3. Opfølgning på 
ekstraordinært 
afdelingsmøde 

- Afdelingsmødet var overordnet set en succes. 
- Nina underskriver og indsender referat til KAB og beder om 

samlet, opdateret husorden. 
- Vi sigter efter opstart af turnusordningen fra 1. september 2022 
- Bestyrelsen indkalder til fælles arbejdsdage søndag den 22. 

maj og 21. august for at komme i bund med opgaverne, førend 
turnusordningen startes op. 

- Martin skriver udkast til arbejdsbeskrivelse for driftsansvarlige, 
som bestyrelsen herefter godkender og udsender med en 
forespørgsel om yderligere 1 – 2 frivillige. 

- Viktor laver udkast til detaljeret turnusordning i Påsken, som 
kan deles hurtigst muligt. 

- Aktivitetsgruppen skal udarbejde forslag til årlige aktiviteter, 
som bestyrelsen og frivillige kan arrangere, for fortsat at skabe 
socialt sammenhold. 

4. Mails - N/A 

5. MgO opdatering - Martin havde møde med Nikolaj, Christian, Henriette og 
Nikolajs chef.  

- De endelige omkostninger til udskiftningen af MgO-plader 
ender med at koste afdelingen 703.000 mod 680.000 kr. 
budgetteret. De ekstra omkostninger kan dækkes fra de midler, 
som har været hensat siden afdelingens oprettelse, og påvirker 
derfor ikke direkte afdelingens finansielle resultat. 

6. Eventuelt - Husnumre er fortsat i proces. Ca. prisen bliver 85 – 90 kr. pr. 
stk.  

- Der er sat gang i udskiftning af gulve til massiv, silkemat 
lakeret, 14 x 129 mm. egetræsparket i de lejligheder, hvor 
gulvene er slebet i bund. De nye gulve vil kræve mindre 
vedligehold, kan slibes flere gange og vil derfor være billige 
over den fulde levetid. 

 


