
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

07-september-2017 

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

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden ændringer. 
 
 

Opfølgning på sidste møde 
Intet at følge op på 
 
 

Nyt fra driften ved Stefan Sørensen 
Intet modtaget fra driften. Det er ikke ok. 
 
 

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

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
21125,11 kroner tilbage efter sommerfesten er gjort op. 
 
 

Formanden orienterer 
Asfaltarbejdet skulle have været udført i sidste uge. De valgte dog at starte i afdeling 102 og er ikke nået til os endnu. 
Driften er rykket for en holdbar tidsplan. 
 
Der har været en del spørgsmål omkring interne ventelister. Det koster 200 at blive skrevet op for det første år. Derefter 
150 kr. pr år hvis man er inaktiv og 250 kr. pr år hvis man er aktiv på ventelisten. Man kan blive skrevet op på intern 
venteliste hvis man frigiver en bolig når man får en ny tilbudt. Man kan opskrives til en størrelse bolig ikke en specifik 
bolig eller en specifik opgang. 
 
Der har været afholdt temamøde i VIBO omhandlende elektroniske beboermøder. Det skal ses som et supplement til 
beboermøder ikke som en erstatning. Det vil give en del mere administrativt arbejde hvis det bliver til noget. 
 
Vaskeriet fortsætter med nuværende åbningstider. Afdeling 102 vil ikke være med til at udvide åbningstiden. 
 
Køkkenet i Huset er blevet opgraderet. Der mangler at blive spartlet og malet. Flot resultat. 
 
 

Infrastrukturprojektet 
Der er generelt et meget lavt informationsniveau fra Infrastrukturprojektet. Vi får intet at vide fra byggemøder og hele 
projektet er stærkt forsinket. Stenbanen i afd. 101 indvies dog den 22/9. Stefan Sørensen rykkes for referater. 
 
 

Status fra Nivå Nu 
Der har lige været afholdt åbent hus hvor alle kunne kigge forbi og se hvad der foregår i Nivå Nu. Der afholdes styre-
gruppemøde senere på måneden. 
 
 

Parkeringsordning 
Vi er gået live med vores elektroniske parkeringsordning. Det er meget nemmere og administrativt meget lettere end 
vores nuværende løsning. Vi slipper for at vente 2-3 uger på at et plastickort når frem med posten. Når bilen er registre-
ret i systemet kan man parkere med det samme. 
 
 

Fjernvarmemøde Norfors 
Det årlige møde på Nordforbrændingen er senere på måneden. Bestyrelsen deltager i rundvisning og orienteringsmødet 
efterfølgende. 
 
 



   
 

Side 2 

 

Valgmøde 
Vi er i gang med at planlægge et valgmøde i Hallen, hvor partilederne for de opstillede partier i Fredensborg kommune, 
inviteres ned i hallen til debat om hvad der rør sig i Nivå. Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 17/10 ved 19 tiden. 
 

Forslag fra beboere 
Der er et forslag om at anskaffe en Spinningcykel til Hallen som supplement til de nuværende motionscykler. Forslaget 
henvises til beboermødet. 
 
 

Eventuelt 
En beboer har kontaktet formanden og spurgt hvorfor vi betaler så meget for TV i vores afdeling når man i afdeling 102 
kun betalet 700 i kvartalet for den fulde pakke. Formanden har efterfølgende snakket med 102 der betaler 131 for en 
grundpakke, 342,88 for mellem pakken og 452,40 for den fulde pakke pr. måned. 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. oktober 2017 kl. 18.00 


