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Referat fra bestyrelsesmøde  

2-6-2016 

 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Martin Hartvich, Svend Larsen, Poul Nielsen, Lotte Corvinius, Bent Cramer, 
Kim Marsfeldt 
Fraværende: Susanne Jensen 
 
Punkt  1 - Godkendelse af dagsorden 
   Godkendt med nyt punkt 17 Ventilation i Huset. 
 
Punkt  2 - Opfølgning på sidste møde  
    Kim køber 200 gange vindues olie og får dem omdelt med en smørevejledning inden1/7-2016 

    Hjertestarter til Hallen blev godkendt. 
 
Punkt  3 - Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt  

  A&K kører der ud af. 2 opgange bagud på nuværende tidspunkt. 
  Asfalt skal rettes op. 
  Fjernvarme til 71 skal muligvis graves op pga. manglende varme i 71 
  Fliser ved huset er gået i stå pga. syg brolægger. 
  Esyn af flyttelejligheder er taget i brug. Det er dog ikke optimalt endnu. 
 

Punkt  4 - Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved Kim Marsfeldt  
    Listen blev gennemgået. Der er ikke mange udeståender tilbage. En del punkter afventer andre tiltag. 

 
Punkt  5 - Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb  

  Vi har ca. 6000,00 tilbage til Loppemarked og Sankt Hans fejring. 
 

Punkt  6 - Fribillet i bestyrelsen 
    Vi snakkede om at tage ansvar og stille sig til rådighed for de opgaver der skal løses. 
     Det er vigtigt at alle deltager i opgaver og løsninger i det omfang de kan. Både de festlige aktiviteter og de 

  mere kedelige som omdeling af post og opsætning af opslag. 
 
Punkt  7 - Velkomst af nye beboere  

  Vi modtager fremover nye beboere i Nivåhøj III med en æske chokolade så de får en god modtagelse og en 
  de kan henvende sig til hvis der er spørgsmål. Hanne er tovholder. 
 

Punkt  8 - Hjemmeside  
 Vi snakkede om indholdet på den nye hjemmeside og fandt de ting der skulle rettes til. 
 www.vibo.dk/afdeling103 hvis man har lyst til at kigge med 
 

Punkt  9 - Indhold i opslagsskabe i opgangene (nøgler udleveres) 
  Vi blev enige om at korte informationer om Bestyrelsen, Ejendomskontoret, Internet, Udlejning af Huset skulle  
  være faste oplysninger i opgangene. 
  Ved Hallen kommer der oplysninger om diverse klubber og aktiviteter i Huset og Hallen. 
 

Punkt 10 - Boligsociale aktiviteter  
   Loppemarked 12/6 Peter, Lotte og Bent sammen med afd. 102 
   Sankt hans 23/6, Svend, Lotte, Peter, Martin, Poul. 
   Vikingespil i Juli, Bent og afd. 102 
   Fisketur i August. Martin og Michael. Sidst i august/ september. 
 

Punkt 11 - Status på Internet og TV i Huset 
     Parknet bestiller gravearbejde fra 79 til Huset. De håber vi kan blive færdige på denne side af sommeren. 
     Vores fiber bliver opgraderet i løbet af en månedstid regner Parknet med. Der skal testes TV udstyr inden TV  
     kanaler bliver lagt om. Senest i august skal det hele være på plads. 

 
Punkt 12 - Audiovisuelt udstyr i Huset  
     Vi har fået 2 tilbud på projektor, lærred og lyd og har valgt det billigste, der også er det bedste. Det vil blive  
     opsat i løbet af juni. 

 
Punkt 13 - Status på motionsmaskiner i Hallen  
     Maskinerne bliver brugt, jævnligt. God fornøjelse til dem der lider i varmen. 

 
Punkt 14 - Status på Infrastrukturprojektet  
     Der snakkes detaljer på møderne. Opstart vil først være i 2017. Nyt styregruppemøde mandag den 6/6.  

   Hanne og Poul deltager. 
 

Punkt 15 - Status administration af garager/carporte 
     Udlejning af garager/carporte overgår til ejendomskontoret senest 16/6. 

 

http://www.vibo.dk/afdeling103
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Punkt 16 - Forslag fra beboere 
 

 
Punkt 17 – Ventilation i Huset  
      En ventilationsløsning er besluttet i Huset da varmen om eftermiddagen og aftenen gør huset ubrugeligt, hvis 

    ikke man har alle døre åbne. 
 

Punkt 18 – Eventuelt 
      Der bliver lavet et klistermærke der kan sættes på postkassen for at tilkendegive hvor mange ruller affaldspo 
      ser man kan bruge. I dag er der nogen der er ved at drukne i poser og andre der ikke har nok og derfor smi 
      der skrald direkte i skakten. Vil blive omdelt i løbet af sommeren. 
 
 
 


