
   

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

2. februar 2017 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Martin Hartvich, Christian Roed, Kirsten Kragh, 
Kim Marsfeldt 
  
Fraværende: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 10. Kaffemaskine i vaskeriet 
 

2. Opfølgning på sidste møde 

Vi har undersøgt med brandmyndighederne om vi må lave barnevogns opbevaring under trapperne og det må 
vi godt hvis de er bygget med brandhæmmende materialer. Vi undersøger nu priser på hvad det vil koste og 
hvad vi lave. 
 

3. Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt 
Driften er sammen med gartneren godt i gang med de grønne områder. Driften har fjernet det gamle og gjort 
klart til nyplantninger. Gartneren har plantet kirsebærlaurbær og nogle grantræer (der bliver flyttet igen). 
Driften er stolte af arbejdet og bestyrelsen er glade for arbejdet. Hækken mod Islandshøjvej skal tyndes ud i 
mellem hækrækkerne.  
Ovenlysvinduer i opgangen efterset og smurt. 
Driften har haft besøg af Henrik Nielsen (Driftschef i VIBO). Der bliver omstruktureret på ejendomskontoret med 
oprettelsen af en overordnet driftsleder og 3 afdelingsmestre. Stillingen er slået op og der kan søges til 16. fe-
bruar. Vi afventer med spænding hvad der sker. 
John Hansen er valgt til ny formand i afd. 102. 
 

4. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved Kim Marsfeldt 
Rulleplanen blev gennemgået punkt for punkt. 
Peter spørger Yvonne om vi kan opkræve depositum over husleje for nøgler til bom og  
barnevognscontainere. 
 

5. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
Vi har ca. 7000 kr. tilbage. + nogle uafregnede boligsociale aktiviteter.  

 

6. Status fra udvalg 
Vi har fået tilmelding fra 6 friske beboere til diverse udvalg. Skuffende, men vi må konstatere at folk ikke gider 
tilbyde deres arbejdskraft. Har du glemt at tilmelde dig kan du kontakte formanden. 
Alle udvalg vil dog blive oprettet som planlagt og udvalgene vil påbegynde deres virke i løbet af februar. Alle der 
har meldt sig vil få besked inden for den næste uge om opstartsmøder. 

 

7. Infrastrukturprojektet 
Ikke meget nyt. Næste møde 7/2. Første spadestik 2/3 kl. 16-18 hvor borgmesteren kommer og viser hvordan 
man graver et hul. 

 

8. Nivå Nu 
Intet nyt. 
Hanne spørger om Nivå Nu må leje lokaler af afdelingerne, der går rygter om at de ikke må betale husleje. 
Hanne finder ud af hvad Nivå Nu giver tilskud til. 

 

9. Parknet 
Peter og Lotte har holdt møde med Parknet om det dårlige TV signal. Der er kommet 28 svarskemaer og alle 
der har svaret har fået et brev fra Parknet med tilmelding til hjemmebesøg hvor installationen gennemgås. Be-
søgene ligger onsdag og torsdag i uge 6. 

 

10. Kaffemaskine i vaskeriet 
Kaffemaskinen i vaskeriet vil få justeret priser så de hænger sammen med udgiften. 

 

11. Forslag fra beboere 

Ingen 
 

12. Eventuelt 
 Intet 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. marts 2017 kl. 18.00 


