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Referat fra bestyrelsesmøde  

01-juni-2017 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Nyt punkt 5 Formanden 

orienterer og nyt punkt 13 Cykelkældre 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet at følge op på. 

3. Nyt fra driften ved Stefan Sørensen 

Stefan orienterede generelt om driften der selvfølgeligt er presset af 2 mang-

lende ejendomsmestre. Vi havde ansat en ny der så er stoppet igen :( 

Der vil blive lavet et nyt opslag på stillingen inden længe! 

4. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved Stefan Sørensen 

Vi gennemgik rulleplanen hvor Stefan orienterede om varmemålere og renove-

ring af ventiler på radiatorer. Der vil i nærmeste fremtid blive holdt et møde 

mellem Breuning VVS og vores rådgiver for at få de en plan på papir. 

Der er ikke i budgettet i år penge til at gøre noget ved hækken ud mod Islands-

højvej. Stefan undersøger hvordan det ser ud næste år. Der blev snakket om at 

lave en arbejdsweekend for at få ryddet noget af hækken væk, men vi tror ikke 

rigtigt der vil komme nogen og hjælpe. Vi må afvente næste års budget. 
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Der er i de stuelejligheder der ikke ligger over kælderen fodkoldt. Det vil blive 

undersøgt hvad der skaber kulden og hvad der kan gøres ved det. Vi skal have 

lavet en termografisk undersøgelse til vinter når forskellen i temperatur ude og 

inde er størst. 

Stefan vil undersøge hvordan vi får smurt vores vinduer. De er nu 3-4 år gamle 

og trænger. 

Stefan får et tilbud på at få ordnet indgangspartiet ved hallen, det trænger. 

5. Formanden orienterer 

Generel information fra formanden om aktiviteter i VIBO for bestyrelser over 

sommeren og efteråret. 

6. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har pt. 7106,22 kr. tilbage på kontoen. 

7. Status fra udvalg 

a) It udvalget har haft en henvendelse den sidste måned. Geninstallering at 

et TV. Lige til at overkomme 

b) Velkomstudvalget har holdt første møde og har lagt en plan for det vide-

re arbejde. Vi forventer at det ender ud i en folder der uddeles til nye be-

boere. Bestyrelsen ønsker folderen oversat til fremmedsprog. 

c) Husudvalget har anskaffet hynder og parasoller til de udendørs bænke. 

d) Ture & Events udvalget har afholdt Store Bededags arrangement og er i 

gang med Sankt Hans Aften. 

e) Legepladsudvalget holder snart næste møde. En lille sandkasse står højt 

på ønskesedlen. 
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f) Beplantningsudvalget har snart næste møde.  

8. Infrastrukturprojektet 

Projektet et i fuld gang. Stenbanen ved Islandshøjparken er snart færdig. Plad-

sen bag hallen bliver der gravet på dagligt og vi glæder os til at se resultatet. 

9. Status fra Nivå Nu 

Det er blevet holdt styregruppe møde i Nivå Nu hvor Hanne deltog. Nivå Nu 

har fået bevilget 3,5 år mere af landsbyggefonden. Madkasseprojektet kører 

fint. Der er god opbakning til at hente fødevarer i butikkerne og til at udlevere 

dem til værdigt trængende. Der er hver uge 1+0-15 personer der benytter sig at 

tilbuddet. 

10. Status fra Parknet 

Intet nyt  om problemer med TV og internet. Parknet har generelt færre hen-

vendelser. 

11.  Status Huset 

Huset kører fint og punktet her flyttes fremover til Husudvalgets status. Vores 

nye parasoller skal sikres så overdelen ikke kan flyve af underdelen.  

12.  Husordenssager 

Vi har desværre en del beboere og gæster der ikke kan finde ud af at opføre sig 

efter reglerne. Det er over en bred kam opsætning af læ-segl, opbevaring af af-

fald på terrasser, hundelort der bare efterlades, løse hunde, affald ved siden af 

containere, støj fra terrasser langt ud på natten, vaskemaskiner midt om natten 

osv. Bestyrelsen udsender endnu en opstramningsseddel om husordenen med 

fokus på ovennævnte punkter. 
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13.  Cykelkældre  

Der har været et par tilfælde af hærværk på cykler i cykelkælderen i 74. Vi kan 

kun opfordre til at melde det til politiet og ejendomskontoret der så vil kigge 

hvem der har været i kælderen. En del cykler i området er plevet piftet. Venti-

lerne er skruet af og fjernet. Tal med jeres børn om hvad hærværk er… 

Der vil inden længe blive lavet en cykeloprydning. 

14.  Maillister 

Vi har nu fået oprettet maillister ud fra de indleverede sedler hvor vi bad om 

jeres mailadresser. Dette referat vil blive det første der udsendes. Vil du tilmel-

de dig infomails kan du skrive til bestyrelsen@afd103.dk eller ligge en seddel i 

formandens postkasse. 

15.  Fremtidige møder 

Vi ændrer en smule på de fremtidige bestyrelsesmøder. Vi har i et halvt år 

holdt statusmøder om de samme ting igen og igen. Fremover vil vi gøre det 

anderledes. Alle udvalg sender en status til formanden en uge inden bestyrel-

sesmødet så vi kan nå at forberede os. Dette gælder også bestyrelsens rådig-

hedsbeløb. 

16.  Forslag fra beboere 

Intet 

17.  Eventuelt 

Intet 

Næste møde 6. juli 2017 kl. 18 i Huset. 

mailto:bestyrelsen@afd103.dk
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