
Forslag til behandling på beboermødet under punkt 8 

Forslag 1 

Bestyrelsen foreslår at ændre udlejning af Huset til også at omfatte: 

1) VIBO afdeling 101 

2) VIBO afdeling 102 

3) Nivå Nu og aktiviteter under Nivå Nu 

4) Til undervisningsaktiviteter under f.eks. LOF, AOF, FOF og andre der udbyder organiseret 

undervisning. 

Bestyrelsen foreslår at lejen og depositum for punkt 1-3 er dobbelt op for lejere uden for afdelingen. 

Bestyrelsen foreslår at lejen for LOF, AOF, FOF og andre udbydere forhandles af bestyrelsen i forhold til 

mængden af timer. 

Begrundelsen er at der mangler lokaler til almene formål i området, samt at vi som den eneste 

boligafdeling ikke deler vores fælleshus, hvilket sætter os i et dårligt lys.  

 

Forslag 2  

Bestyrelsen foreslår at vi tilkøber et ekstra stykke til baldakinen med tagrende og nedløb til gulv på 

terrasserne så overdækningen kommer til at gå ud til den midterste lodrette stolpe i værnet.  

Begrundelsen er at der siden renoveringen har været et ønske blandt beboere om at få forlænget 

baldakinen til samme længde som den der er i afdeling 102. 

Pris 3.450.000 kr. Forventet huslejestigning vil mellem 150 og 250 kr. pr. mdr. 

 

Der skal stemmes om følgende: 

Er der stemning for at bestyrelsen og administrationen går videre med dette forslag og får indhentet et 

specifikt banklån samt evt. andre alternativer til finansiering (individuel modernisering), hvorefter der vil 

blive indkaldt til et ekstra ordinært afdelingsmøde i foråret 2019? 

Hvis der bliver stemt ja til dette forslag, skal der søges endelig tilladelse hos kommunen. 

 

Forslag 3  

Bestyrelsen foreslår at Parkering på p-pladsen uden parkeringstilladelse eller gæstekort ændres fra 1 time 

til 2 timer. 

Begrundelsen er at blandt andet hjemmepleje og sundhedsplejersker ikke altid kan nå deres besøg på 1 

time. 

 

 



 

Forslag 4 

Forslag fra Bent Cramer 79-st-1 som medlem af haludvalget foreslår: 

At afdelingsmødet godkender at afdelingsbestyrelsen indgår aftale med Fredensborg Kommune, , om 

leje af Nivåhøj Sportshal  i et nærmere aftalt antal  timer - fortrinsvis  i dagtimerne,  f. eks. 20 - 25 timer 

om ugen. 

 

Begrundelse: 

1. Der er i øjeblikket en aftale med kommunen om leje af hallen til Karlebo Bokseklub.  

Bokseklubben vil herefter indgå som en del af en ny aftale med Fredensborg Kommune. 

2.    Det vil lette administration af lejeindtægter. 

3.    Hallen vil blive benyttet af flere og medføre øgede indtægter. 

4.    Indtægter vil bliv bogført som indtægter for afdelingen på kto. 103-118.52.10. 

 

Forslag 5 

Forslag fra Jennifer Martinus 72-st-5 om: 

Overdækning af cykelstativer på 3 sider så cyklerne er beskyttede mod regn/blæst/sne. Overdækningen kan 

være af gennemsigtige materialer. 

Begrundelse: Kældertrappen er for stejl. 

Konsekvens: Minimum 350.000,- 

Huslejemæssig konsekvens 2,8 % stigning 

 

Forslag 6 

Forslag fra Jennifer Martinus 72-st-5 om: 

At der bygges aflåste cykelskure som dem i afdeling 102. 

Begrundelse: Kældertrappen er for stejl. 

Konsekvens: Minimum 1000.000,- 

Huslejemæssig konsekvens 8 % stigning 

 


