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Referat fra bestyrelsesmøde  

05-oktober-2017 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Kirsten Kragh 
  
Fraværende: Driften, Christian Roed (syg) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af nyt punkt 14 ”Barnevognsparkering”, nyt punkt 15 

”Skiltning”. Eventuelt flyttes til punkt 16.  

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet at følge op på. 

 

3. Nyt fra driften ved Driften 

Vores nye Ejendomsmester Mikael er startet i går. Der er ansat en vikar i 3 måneder for 

Johnny Mortensen der ikke kommer tilbage. Han starter mandag 9. oktober. Driften kommer 

med en dato hvor vi kan præsentere Mikael og forhåbentligt de andre nye på ejendomskon-

toret. 

Asfaltarbejdet afventer tørvejr. De har netop for 2. gang opmærket de steder der skal opret-

tes.  

 

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

Vi afventer stadig en plan for smøring af vinduerne i lejlighederne. 

 

5. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har 19.033,11 kr. på kontoen. 

 

6. Internet/TV 

You-see er ikke interesserede i at snakke med os. Formanden har rykket 2 gange i den sidste 

måned. Sidste gang til You-see’s adm. Direktør. 

 

7. Infrastrukturprojektet 

Multibanen i afdeling 101 er åbnet til stor fornøjelse for børnene i området. Pladsen bag hal-

len forventes åbnet i januar (vi vil se det før vi tror det), torvet ved 101 er ikke afklaret. 

Vi er langt om længe begyndt at få referater fra byggemøderne, så vi kan følge med. 

 

8. Valgmøde 

Vi afholder et valgmøde i Hallen/Huset den 17. oktober kl.18.30, sammen med afd. 101 og 

102, samt Niverød 3+4 (kvartererne). Kom og mød borgmesteren og dine lokale politikere. 

Nivå Nu financierer valgmødet. Mere følger i postkassen. 

 

9. Status fra Nivå Nu 

Mette Stenbæk stopper desværre 31/10 i Nivå NU. Der planlægges et sammenskuds farvel 

event samme dag for alle beboere. Hanne & Lotte deltager i planlægningen. Mere følger i 

postkassen. I stedet for Mette er Sara Friis ansat i Nivå Nu. 

Nivå Nu kører et kursus for Børn & Unge om familieliv. Sundhedsplejerskerne kommer sta-

dig hver anden mandag. Lommepengeprojektet fortsætter (der er stadig håb for vores borde 

ved Huset, der i den grad trænger til olie) 

 

10. Opvaskemaskinen i Huset 

Opvaskemaskinen i Huset er fin til husholdningsbrug. Den dur bare ikke til festlige lejlighe-

der hvor der efterfølgende skal vaskes op i flere timer. Bestyrelsen beder driften om at 
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komme med et oplæg til en industrimaskine der kan vaske hurtigere op. Kommer til afstem-

ning på beboermødet. 

 

 

11. Opfølgning på afdelingsgennemgangen 

Vi har netop modtaget referatet fra afdelingsgennemgangen og gennemgik det i detaljer. Der 

er kommentarer til flere af punkterne. 

 

12. Budgetmøde 2017 

Ud fra referatet fra afdelingsgennemgangen forberedte vi årets budgetmøde i VIBO der i år 

afholdes 1/11 kl. 9.00. Bestyrelsen deltager i stærkeste opstilling. 

 

13. Forslag fra beboere 

Ingen. 

 

14. Barnevognsparkering 

Vi snakkede om at få en løsning i opgangene under trappen som ”i gamle dage”. Bestyrelsen 

beder driften om at få et tilbud på at få det lavet, da de udendørs containere ikke beskytter 

vognene optimalt. 

 

15. Skiltning 

Vi gennemgår skiltningen ved indgangene til området og får dem opdateret.  

 

16. Eventuelt 

Flisearbejdet på stien til Huset er langt om længe startet. Fliserne skiftes i først omgang fra 

hjørnet ved højen og ned til Huset. 

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. november 2017 kl. 18.00 


