
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

04-januar-2018 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Kirsten Kragh, William Leidersdorff, Mikael 
Pedersen 
  
Fraværende: Peter Vest 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 9 behandles mens Mikael er til stede. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

James Horsdal er netop ansat som ejendomsassistent. Willy er nu fast tilknyttet værkstedet 

og vi vil derfor fremover have André som fast ”gårdmand”. André vil erhverve et traktorkø-

rekort i løbet af foråret så han må køre med vores traktorer. 

I løbet af foråret vil asfaltarbejdet blive rettet op og fliser vil blive lagt ved 74, 75 og 79 på 

elefantstierne til parkeringspladsen. 

Der er efter julens hærværk blevet skiftet 2 hele røglemsstyringer i opgangene og glas i 6 

andre opgange. Lad være med at smadre glasset og åbne tagvinduet, det er kun til brug 

ved brand. 

 

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

Ikke noget nyt. 

 

5. Formanden orienterer 

Ikke noget nyt. 

 

6. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har pt. 9330,51 kr. tilbage af rådighedsbeløbet. 

 

7. Infrastrukturprojektet 

Næste styregruppemøde er 5/2. Projektet er endnu en gang blevet forsinket pga. vanske-

ligheder med tårnet. Slutdato lige nu er omkring1/4-2018. 

 

8. Status fra Nivå Nu 

Styregruppemøde netop afholdt, med orientering om økonomi og kommende projekter. 

 

9. Kemikalieudslip i 74 x2 

Der var natten efter juleaften et udslip af kemikalier i opgang 74 der gav en grim lugt og 

vejrtrækningsproblemer. Brandvæsnet blev tilkaldt, da en beboer fik det dårligt og havde 

besvær med at trække vejret. De rykkede ud med den helt store maskine og var der i ca. 5 

timer. Det koster afdelingen 11 hoveddøre, da man valgte at så dem ind, for at se om man 

kunne finde lugtkilden. Nytårsaftens eftermiddag gentog lugten sig. Denne gang valgte be-

styrelsen at åbne tagvinduet og lufte ud. Det fjernede lugten og ingen havde efterfølgende 

problemer. Når de sker 2 gange på en uge og ingen er trådt frem og har meldt at de har leget 

med kemikalier, kan vi kun drage den konklusion at det er gjort med vilje. Politiet vil der-

for tage sig af det videre forløb. 

 

 

 



   
 

Side 2 

 

10. Fastelavn 

Vi afholder 11/2 fastelavn i Hallen. Afdeling 101 og 102 inviteres med hvis de vil være med 

til at betale for festen. Vi afventer besked fra begge afdelinger. 

 

11. Ekstra overdækning på terrasser 

Der er et bredt ønske om at få forlænget overdækningen på terrassen. Ud til den lodrette sti-

ver. Vi skal have hentet et tilbud på at få lavet opgaven. Som udgangspunkt vil vi tilbyde det 

som individuel råderet, hvor hvert lejlighed selv bestemmer om de vil have en større over-

dækning eller ej. Man optager et lån pr. der betalet tilbage over 15 år. Det vil give en ca. ud-

gift på ca. 100 kr. pr måned i 15 år. 

 

12. Møde med bestyrelsen i 102 

Afdeling 102 har et ønske om at lære os bedre at kende så vi kan få et bedre samarbejde. Vi 

inviterer dem derfor til en frokost i februar når de har deres nye bestyrelse på plads. 

 

13. Forslag fra beboere 

En beboer ønsker at der gribes ind over for den stigende hærgen og hærværk i området, mod 

røglemme, ringen på ringeklokker, fyrværkeri smidt på terrasser, banken på vinduer i stue-

etagerne mm. Vi har en formodning om hvem det er og formanden tager en snak med dem. 

 

14. Eventuelt 

TDC inviteres med til næste bestyrelsesmøde for at komme med et oplæg til en alternativ 

TV aftale.  

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. februar 2018 kl. 18.00 


