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Referat fra bestyrelsesmøde  

06-april-2017 

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

Punktet Scanparkering blev tilføjet som nyt punkt 7. 
 
2. Opfølgning på sidste møde 

Ikke noget 
 
3. Nyt fra driften ved Kim Marsfeldt  

Kim har sagt op og stoppet 12/4. Kim dukkede ikke op til mødet. 
 

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

5. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
Vi har ca. 200,- kr. tilbage. Vibo skylder os refusion fra beboermøde mm. Vi beder om dem nu. 

 
6. Formanden orienterer 

Martin Hartvich har forladt bestyrelsen og Christian Roed er trådt ind i stedet. 
Der har været afholdt formandsmøde med afdeling 101 og 102 for at styrke samarbejdet. Der blev bla. talt om 
pasning af de nye grønne områder som Infrastrukturprojektet opfører, brug af beboerhuse, fællesarrangemen-
ter, Nivå Nu, Lergravene, ny ejendomsmester. Godt og konstruktivt møde. 
Soklerne på boligerne vil blive renset for alger 
Cykeloprydning i stativer og kældre vil ske inden længe. 

 
7. Scanparkering 

Scanparkering der står for vores parkeringskort havde indgået en samarbejdsaftale med Privatparkering.dk. Det 
udløste en regn af bøder på parkeringspladsen. Nogle var fair nok og nogle var helt ude i skoven. Der er blevet 
annulleret mange bøder efterfølgende. Kontakt formanden hvis du mener at du ikke skulle have haft en bøde. 
Scanparkering stillede op til mødet og forklarede hvad der var sket og har valgt at gå tilbage til gammel ordning. 

 
8. Status fra udvalg 

Beplantningsudvalget har holdt møde. Beplantningen mod Islandshøjvej tyndes ud hvis vi kan finde økonomi til 
det. Det vil ved 71 blive lavet en ny sti og et bed lige til venstre for udgangen hvor der allerede nu er en træde-
sti. De 3 træstubbe der står tilbage vil blive udskåret til figurer så der er lidt der bryder de grønne områder. Vi 
afventer tilbud på alle 3 projekter. Området gødes generelt for at give græs og planter noget at leve af.  
 
Husudvalget har ikke noget nyt. 
 
Haludvalget har ikke noget nyt. 
 
IT-udvalget har været ude at hjælpe flere beboere med PC-, router-, fjernsyns-problemer. 
 
Bygningsudvalget har ikke noget nyt. 
 
Legepladsudvalget har bedt om at få sat en lille sandkasse op vej ruchebanen mellem 76-77 
 
Velkomstudvalget indkalder snarrest Peter har overtaget udvalget. 
 
Ture & Event udvalget har holdt flere møder og planlagt Store Bededags arrangement, Sankt Hans og en som-
merfest. Der kommer invitationer ud løbende. 

 
9. Infrastrukturprojektet 

Projektet er skudt i gang ved Islandshøjparken og kommer i løbet af maj til området bag hallen. De regner med 
at være færdige i september. Det sidste der bliver lavet er flisebelægninger på den nord-sydgående sti. 
 

10. Status fra Nivå Nu 
Der afholdes et møde for alle afdelingsbestyrelser i de 5 boligselskaber i Nivå den 9/5.  
Mette fra Nivå Nu deltager på næste bestyrelsesmøde. 

 
11. Status fra Parknet 

Intet nyt 
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12. Rengøring 
Vi har efterhånden fået styr på hvad der er aftalt med det nye rengøringsselskab og kan følge op på om de laver 
det de skal. Vi får hvad vi betaler for. Vi betaler ikke for at få gjort hovedrent hver uge. 
 

13. Vaskeriet 
Ikke noget nyt. 
 

14. Facebook 
Vores nye facebookgruppe ”Den officielle Nivåhøj III” er nu live og i kan anmode om at blive medlem af grup-
pen. Indlæg/spørgsmål vil blive besvaret af den udvalgsformand hvor et spørgsmål hører under. Formanden 
svarer på det der ikke kan henføres til udvalgsarbejde. 

 
15. Status Huset 

Der holdes en arbejdsweekend snarrest hvor garagen ryddes op og struktureres. Bordene udenfor huset skal 
forårsklargøres og have en gang linolie. 

 
16. Forslag fra beboere 

Ingen 
 
13. Eventuelt 
 Bestyrelsen deltager i Almene boligdage i efteråret.  
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. maj 2017 kl. 18.00 i Huset 


