
                                                                    
 

Side 1 

 

Forretningsorden for 
Afdelingsbestyrelsen Nivåhøj III-2017 

 

 
1. Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 valgte suppleanter som deltager i bestyrelsesmøder, 

dog uden stemmeret. 

2. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har tavshedspligt, dvs.:  man må kun referere trufne beslutninger 

og man må ikke referere øvrige medlemmers indstilling/udtalelser til de behandlede emner/punkter fra 

dagsordenen.  

3. Afdelingsbestyrelsen fordeler arbejdsopgaver mellem bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et eks-

traordinært bestyrelsesmøde efter beboermødet/valget. 

4. Bestyrelsesmøder afholdes den første torsdag i hver måned.  

5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af dagsorden 14 dage før bestyrelsesmødet. 

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmøder skal offentliggøres for beboerne ved opslag på opslagstavler-

ne i opgangene samt på afdelingens hjemmeside 14 dage før bestyrelsesmødet. 

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt 

flertal. Ved stemmelighed udsættes beslutning til næste bestyrelsesmøde.  

7. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Referat udsendes til bestyrelsesmedlemmer, sup-

pleanter og samt til ejendomsmesteren, sekretær og driftschefen. Beslutningsreferat skal bekendtgøres 

for beboerne ved opslag på afdelingens hjemmeside. Afhentning i kontortiden. 

8. Ejendomsmester deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.  

Sager der kræver driftens deltagelse lægges først i dagsordenen. 

9. Repræsentanter for VIBO, og andre relevante personer kan deltage i særlige sager med taleret, men 

uden stemmeret.  

10. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter medvirker til, at der er god orden i afdelingen, jvf. VIBO’s ved-

tægter. 

11. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, beboere, ejendomsmester, VIBO og Fredensborg Kommune og 

Nivå-Nu kan efter ønske, få et emne sat på dagsordenen. 

12. Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ikke have udgifter af deres arbejde i bestyrelsen. 

Der ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter med fast ar-

bejde for deltagelse i regnskabs- og budgetmøde i VIBO samt deltagelse i den årlige afdelings-

gennemgang.  

13. Kørselsgodtgørelse efter statens takster og tilskud til telefon efter forudgående aftale. Udlæg honoreres 

efter regning, afleveret til kassereren med underskrift og formål med udlæg. 

14. Beboersager sorterer under formanden.  

15. Deltagelse i kurser, konferencer og temaaftener aftales med formanden. 

16. Bestyrelsens rådighedsbeløb (kr. 25.000,00) indsættes på bestyrelsens konto. Kassereren underretter på 

hvert bestyrelsesmøde om forbrug og saldo. 

17. Afdelingsbestyrelsen kan uddelegere særlige opgaver til beboere i afdelingen. Beboere der arbejder med 

aktiviteter for afdelingens beboere kan frit benytte HUSET til møder efter aftale med den ansvarlige for 

Husudvalget. 

18. Vedrørende fordeling af opgaver og arbejdsfordeling henvises til side 2. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
 

Side 2 

 

Fordeling af opgaver og arbejdsfordeling 

vedtaget på bestyrelsesmøde: 05-01-2017 

 
1. Næstformand: Lotte Corvinius 

2. Kasserer: Hanne Heilmann 

Har fuldmagt til afdelingsbestyrelsens konto i Nordea i Nivå Center, 

Reg. 2415. Kto 0415 109 288 for afdelingens rådighedsbeløb. 

3. Referent: Formanden 

4. Skaffer:  Hanne med Lotte  & Svend & Christian  

5. Ansvarlig Hal-udvalg: Christian med Bent Cramer 

6. Ansvarlig Hus-udvalg (herunder udlejning): Lotte med Kirsten Kragh 

7. Ansvarlig Bygningsudvalg (Herunder garager): Peter med Svend 

8. Ansvarlig for Beplantningsudvalg: Hanne med Martin 

9. Ansvarlig for Legepladsudvalg: Christian med Peter 

10. Ansvarlig for Boligsocialt-udvalg (herunder ture, fester mm): Svend med Lotte & Martin & Christian 

11. Ansvarlig for Velkomstudvalg: Svend med Martin & Christian 

12. Ansvarlig for Hjemmesideudvalg: Svend med Peter 

13. Ansvarlig for IT-udvalg: Svend med Peter 

14. Ansvarlig for Parknet: Peter 

15. Kontaktudvalgsmøder i kommunen: Formanden stedfortræder: Næstformanden 

16. Post fra VIBO sendes til: Formanden (73.1.3.) 

17. Flagmester: Driften i dagtimer med bestyrelsen som backup 

18. Boremaskineudlån: Driften i dagtimer med bestyrelsen som backup 

19. Medlem af styregruppen for Nivå Nu: Hanne 

20. Medlem af styregruppen for Infrastruktur projektet: Hanne & Lotte 

  

 
Peter Vilain      2446 4768 

Hanne Heilmann 4798 1317 

Svend Larsen  6179 1435 

Martin Hartvich  5292 4322 

Lotte Corvinius  2056 7999 

Christian Roed  6165 5420 

Kirsten Kragh  3049 1940 

peterv@vilain.dk  

hanne.vibo@gmail.com 

sgl@parkmail.dk  

martinhartvich66@gmail.com 

corvinius1957@hotmail.com 

roed.christian@gmail.com 

kirstenkragh19@gmail.com 

 

 

Forretningsorden og tavshedspligt tiltrådt d. 05. januar 2017.  

 
 

Bestyrelsen:                                                                                                                                          

                           Hanne Heilmann                    Lotte Corvinius      Martin Hartvich  

 

              

                                                                                                            

                      Svend Larsen                                      Peter Vilain         

                    

 

Suppleanter:                                                                                                

                             Christian Roed   Kirsten Kragh 

mailto:artinhartvich66@gmail.com
mailto:corvinius1957@hotmail.com

