
   

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

4/2-2016 
 
Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden 

Punktet opfølgning fra sidste møde tilføjet som punkt 2 (bliver fast punkt på dagsordenen) 
Fastelavn nyt punkt 6 

 
Punkt 2 – Opfølgning på sidste møde 

Skrivelse om indkøbsvogne. Peter snakker med Henrik Sidney om indkøbsvogne. 
 
Punkt 3 – Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt 

Taghusene bliver gennemgået i næste uge. Mads Søndergaard fra A og K stopper. Ny projektleder hedder  
Rasmus. 
En beboer har flere gange fået ødelagt tøj i fællesvaskeriet. Der kommer huller i tøjet under vask. Maskiner er  
gennemgået af servicefirma og de er som de skal være. 
Kim undersøger om udbedring af taghusenes udbedring skal bruge stilladser inden gartneren går i gang med 
sokkelsten. ( det skal der ikke ) 
Sti ved garage er på vej. 

 
Punkt 4 – Gennemgang og status på Rullende aktiviteter afd 103 ved Kim Marsfeldt 

Kim får lavet et oplæg til renovering af materielgården. Inklusiv forbedring af værksted og garager. 
Hjælp på terrasser kan komme fra driften. 
Ejendomskontoret flyttes til 67. Positiv stemning intet afgjort. ( vi har bevilget 8333,33 kr til en tegning af en om-
bygning )  
Kim inviterer til gennemgang i boilerrum i starten af april. 

 
Punkt 5 – Orientering fra Nivå NU ved Mette Stenbæk Andersen  

Mette orienterede om Nivå Nu. Administreres af Vibo. Finansieres af landsbyggefonden, boligselskaberne og 
kommunen.  
Fortalte om modtage netværk. 
Tilbyder hjælp til terrasse flytning. 
LOF tilbyder rygestop kursus i bebyggelsen til efteråret. For alle der har lyst til at stoppe med at ryge. Gratis og 
for alle. 

 
Punkt 6 – Fastelavnsfest 

Fastelavn. 23 tilmeldte + 6 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Punkt 7 – Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Stadig ingen netadgang til netbank. Ca. 7-8000 i indestående. 
 
Punkt 8 – Modtage-netværk i Nivå (mail fra Mette Stenbæk Andersen 26/1-2016 

Svend, Martin, Hanne og Peter deltager. Bent viser gerne rundt. 
 
Punkt 9 – Ibrugtagningstilladelse til Huset 

Ibrugtagningstilladelse modtaget. 
Bent undersøger og klarer et kursus i hjertestarteren. 

 
Punkt 10 – Brug af Huset/Hallen  

Vi holder et møde og får reglerne på plads. 
 
Punkt 11 – Internet og TV i Huset og bestyrelseslokalet 

Intet nyt fra Parknet vedrørende nedgravning af kabler. 
Bestyrelseslokalet opsiges pt 1/5-2016 (Skal forbi beboermøde først) 

 
Punkt 12 – Motionsmaskiner i Hallen 

Medicsports tilbud blev valgt. 116.237,5 og servicekontrakt. (Ændret til SagaTrim med nyt tilbud på  
105.847,00 kr for 8 helt nye maskiner) 
 

Punkt 13 - Audiovisuelt udstyr i Huset 

Intet nyt. Peter henter tilbud. 
 
Punkt 14 – Infrastrukturprojektet 

Kran på marken mandag kl. 8.30 til at se hvor højt et udkigstårn skal være. 
Første styregruppemøde 7/3. Hanne og Poul deltager. 

 
Punkt 15 – Forslag fra beboerne 

Formanden lover at sende dagsorden ud 14 dage inden møde med adgang fra 19-19.15 for beboere. 
 
Punkt 16 – Eventuelt. 

Intet. 


