
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 

4-maj-2017 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Christian Roed, Kirsten Kragh, Mette Steenbæk Andersen 
  
Fraværende: Svend Larsen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Opfølgning på sidste møde 

Parkeringsfirmaet har udsendt rykkere til dem der er annulleret. De skulle nu 

være nulstillet. Kontakt formanden hvis du mener at du ikke skal betale. 

 

3. Nivå Nu ved Mette Steenbæk Andersen 

Ny helhedsplan skal forhandles på plads for en 3 årig periode.  

Mette fortalte om de projekter der kører i øjeblikket. Der kører mange lærings-

hold i Nivå Nu. Bl.a. sproghold.  

Det undersøges om kommunen vil betale husleje for hallen til motionshold. 

Fællesspisning i Stamhuset trak ca. 80 beboere.  

Nye projekter: Madkassen, indsamling af madvarer fra byens butikker af ikke 

salgbare madvarer til udlevering til værdigt trængende. Alle der henvender sig 

får lidt madvarer.  

Frivillige til at hjælpe Red Barnet med Naturklubben der arrangerer ture for fa-

milier der ikke har råd eller overskud til selv at tage af sted. 

Nivå Nu er ved at være færdige med Lergravsprojektet.  

Der bliver lavet et nyt fritidsjob projekt hvor unge får løn for at arbejde med 

forefaldende arbejde. Lønnen betales af en pulje fra kommunen. 

Vi finder ud af om lommepengeprojektet kan oliere Husets borde/bænkesæt 

samt borde hul til parasoller. Mette sender kontaktinfo til Peter.   

 

4. Nyt fra driften ved Peter Vilain 

Formanden har modtaget en skriftlig status fra driften. 

Driften er presset nu hvor Kim er stoppet. Joy gør et kæmpe arbejde på konto-

ret og hjælper hvor hun kan! Vi er tæt på at have en ny overordnet ejendoms-

mester på plads. Mere når der er blæk på kontrakten. 

Der arbejdes med at få A&K til at udbedre de 2 vandskader der har været efter 

regnvejr i 69 og 79. 

Asfalten bliver gennemgået og udbedret i maj/juni og alle lunker og revner ud-

bedres på leverandørens regning! 
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Udskiftning af vandmålere er næsten gennemført. Der er en enkelt beboer der 

ikke har formået at lukke håndværkerne ind, men det bliver klaret i løbet af 

maj. Det undersøges med Brunata hvorfor vi ikke har modtaget brugernavn og 

login til hjemmesiden hvor vi kan se vores forbrug. 

 

5. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi råder i øjeblikket over 10.399,42 kr. til maj og juni.  

6. Formanden orienterer 

Vores byggeregnskab er nu godkendt af både kommunen og Landsbyggefon-

den. Vi mangler nu kun at få opgjort reguleringskontoen for at renoveringen er 

helt afsluttet. 15 års arbejde er nu næsten afsluttet! 

 

Vi har nogle problemer med kulde fra gulvet i stuelejlighederne der ikke ligger 

over kælderen. Det skal vi ha kigget nærmere på. Vi havde håbet at sokkeliso-

leringen i forbindelse med renoveringen havde hjulpet, men det er ikke tilfæl-

det. 

 

Der er nogle af de yderste stuelejligheder der har et afløbsrør fra badeværelset 

der har bagfald og derfor ophober der sig slam i røret der medfører forstop-

pelse i røret. Vibo’ bygningsansvarlige skal kigge på det og komme med en 

løsning! 

 

7. Status fra udvalg 

Beplantningsudvalget barsler med et kunstprojekt i afdelingen… Vi kan jo 

kalde det ”Kunst på toppen”. Mere om dette på et senere tidspunkt! 

 

Ture & Eventudvalget er ved at være klar med Store Bededagsarrangement 

med varme hveder i Huset, Sankt Hans og en Sommerfest. 

 

Velkomstudvalget vil snarest blive indkaldt til møde. Formanden hænger i 

bremsen. 

 

8. Infrastrukturprojektet 

Ikke meget nyt. Stenbanen skrider frem. Der er lagt asfalt i dag. Grunden bag 

hallen påbegyndes i løbet af maj. Det samme gør torvet ved afdeling 101. 

 

9. Status fra Parknet 

Intet nyt er godt nyt. Vi har ikke hørt om flere problemer med TV og internet. 
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10.  Rengøring 

Rengøring ser ud til at være kommet på plads. Det ser ok ud i opgange. Rengø-

ring i Huset justeres. 

 

11. Status på Facebook 

Vores officielle facebookside har nu været live i en måned. Der har været 2 

henvendelser der begge er blevet håndteret direkte med beboeren. Vi vil nu 

selv til at bruge den mere aktivt. 

 

12.  Status Huset 

Huset hviler i sig selv. Der er kommet gang i udlejningen og der er 1-2 udlej-

ninger pr. måned. Der skal købes nogle småting der mangler. 

 

13.  Forslag fra beboere 

En beboer havde foreslået en pusleplads til biler på parkeringspladsen. Vi ved 

ikke helt hvad der menes, men hvis det er med vand og støvsuger vil det koste 

en formue at etablere både strøm og el til det brug. Vi henviser til at foreslå det 

på beboermødet i stedet! 

 

14.  Eventuelt 

Intet. 

 


