
   

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

02-marts-2017 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Martin Hartvich, Christian Roed, Kirsten Kragh 
  
Fraværende: Kim Marsfeldt (ferie) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelser af nyt punkt 11 og 13 vandmålere 
  
2. Opfølgning på sidste møde 

Ingen ting. 
 
3. Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt (Kim er på ferie, formanden informerer) 

Vinduer og hoveddøre vil blive smurt inden sommer. Velfac skal have adgang til alle lejemål. 
Lamperne uden for opgangsdøren vil blive bygget om til at kunne bruge LED pærer i stedet for sparepærer som 
de bruger i dag. 

 
4. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved Kim Marsfeldt 

Intet nyt. 
 
5. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har pt. 1400 kr. på kontoen og VIBO skylder os 11.459,50 for udlæg til Boligsociale aktiviteter. 
 
 

6. Status fra udvalg 
Beplantningsudvalget holder møde tirsdag 7/3 kl. 19 i Huset 

 Husudvalget holdt møde 1/3 kl. 18.00, udvalget fik lagt en plan for året. 
 Haludvalget holder snart møde 
 IT-udvalget har holdt møde, og blevet enige om virket i det kommende år. 
 Bygningsudvalget har holdt første møde og snakket om hvad vi skal lave i løbet af året.  
 Legepladsudvalget har holdt første møde og snakkede om hvad der skal ske i løbet af året. 
 Velkomstudvalget indkalder snarrest 
 Det boligsociale udvalg har holdt første møde og første arrangement (fastelavn). Udvalget skifter navn til  

Tur og Event udvalget. Flere arrangementer på vej. 
  
7. Infrastrukturprojektet 

Første spadestik blev taget torsdag den 2. marts af borgmester Thomas Lykke Pedersen. Arbejdet med Sten-
banen starter mandag 6/3. Arbejdet er afsluttet i august.  
 

8. Status fra Nivå Nu 
Kriminaliteten i Nivå er faldet kraftigt i 2016. Der er stadig nogle få indbrud i Nivå men det er faldende.  
Huslejespørgsmålet tages op på næste fællesmøde i Nivå.  
Nivå Nu kan give tilskud til sociale arrangementer der omfatter mere end en boligafdeling. 
Nivå Nu har startet et madprojekt hvor kasseret mad fra supermarkederne uddeles til værdigt trængende. Hen-
vendelse i Nivå Nu. 

 
9. Status fra Parknet 

Alle der har meldt problemer med TV og Internet har haft besøg og de fleste problemer blev løst ved at skifte 
kabler og splittere. 2 antenneudtag er skiftet. 
 

10. Facebook 
Bestyrelsen opretter en ny Facebook gruppe hvor debatten vil være mere afdæmpet. Indlæg skal godkendes 
inden de publiceres. 

 
11. Blødt vand 

Bestyrelsen undersøger hvad det vil koste at afkalke brugs og drikkevandet i lejlighederne. Der er mange forde-
le forbundet med afkalket vand. Mindre kalkaflejringer i vandhaner, elkedler, kaffemaskiner, blødt vasketøj osv. 

 
12. Status Huset 

Der bliver købt nogle nye klapborde til brug ved arrangementer.  
Bestyrelsen kan låne Huset, en gang om året til eget privat arrangement. 
Vi skal have bygget køkkenet i Huset om så der bliver mere bordplads. 
 

13. Vandmålere 
Nye vandmålere er sat op i de fleste boliger. Målerne kan fjernaflæses og der omdeles en forklaring på hvordan 
man kan se sit forbrug via internettet i løbet af foråret. 
 

14. Forslag fra beboere 
Ingen 
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15. Eventuelt 

Intet 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. april 2017 kl. 18.00 


