
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

01-februar-2018 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 4 tages først da Michael skal videre til beboermøde i afd. 102. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Hærværk på røglemmene er stoppet og de skyldige fundet.  

Der er møde med TDC 7/2 hvor vi vil høre hvad de kan tilbyde. 

 

3. Sara Friis fra Nivå Nu kommer og giver en opdatering 

Sara er blevet syg, så vi tager det på næste møde. 

 

4. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Brandvæsnet har tilladt at vi flytter barnevognscontainerne ind i opgangene 

igen. Det vil blive gjort lige så snart ejendomskontoret finder tid til at rengøre 

og flytte dem.  

Der kommer nye hoveddøre i 74 i uge 9 og de monteres i uge 10.  

Der bliver holdt et møde i løbet af foråret hvor varmemåler og radiatorventil 

projektet bliver gennemgået.  

Vi skal have fundet ud af hvad løsningen med komfurer i 1 værelses lejlighe-

der skal indeholde. Der bliver holdt et møde med et køkkenfirma der skal 

komme med et oplæg. 

Elefantstierne ved 75 og 79 er lavet. Det var ikke helt hvad vi havde regnet 

med, men nu ser vi hvordan det går. 74 får lavet deres sti inden længe. 

Vibo’s udbud på flyttelejligheder er slut og vi skifter til en ny entrepanør i lø-

bet af foråret. 

 

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

 

6. Formanden orienterer 

Kampagnen for at få beboere på ventelisten til carporte og garager har givet en 

lille venteliste til både carporte og garager. 

Der har været afholdt halvårsmøde for Afdelingsformænd i Fredensborg kom-

mune med borgmesteren. Der er bred tilfredshed med at Vej & Park har været 

ude og rydde deres arealer og højen for ukrudt og krat. Kriminaliteten i Nivå er 

generelt faldende for 3. år i træk. 

Vi har fået lavet ophæng i garagen ved Huset til flagstænger og parasoller. Su-

per fint arbejde af Andre (vores nye gårdmand) 
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7. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

6092,66 

 

8. Infrastrukturprojektet 

Møde afholdes 5/2, der er ikke modtaget en dagsorden. 

 

9. Status fra Nivå Nu (hvis ikke vi når igennem med Sara) 

Intet nyt. 

 

10.  Bestyrelsesmanualen gennemgås (læs inden mødet og medbring) 

Manualen blev gennemgået så alle er klædt rigtigt på til at tage ansvar i besty-

relsen. 

 

11.  Forslag fra beboere 

Ikke nogen. 

 

12.  Eventuelt 

Ture & Event udvalget har holdt deres første møde. Der dukkede kun 2 perso-

ner op. Det er ikke tilfredsstillende hvis der skal holdes aktiviteter i 2018. Re-

sten af udvalgene vil blive inviteret til møder i løbet af februar. 

 

Der rundsendes en opfordring til alle beboere om at deltage i et udvalg. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 1. marts 2018 kl. 18.00 
 


