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Referat fra bestyrelsesmøde  

01-marts-2018 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden ændringer. 

2. Opfølgning på sidste møde 

TDC har ikke sendt et tilbud. De afventer at Dansk Kabel TV får gennemgået 

Yousee’s netværk før de sender tilbud. 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Varmekonsulent kommer senere på måneden så vi kan få varmemåler og ven-

tilprojektet på plads. Stien ved 74 kommer når frosten er gået af jorden!  

 

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

 

5. Sara Friis fra Nivå Nu kommer og opdaterer os 

Sara fortalte om trivsel, tryghed, samarbejde og frivillighed. Vi havde en læn-

gere snak om frivillighed og hvordan man får flere til at deltage og give noget 

af deres tid. Der er stor fokus på sprog. Både fra børn er helt små og til voksne 

der skal have deres danske forbedret. Der søges frivillige der vil hjælpe frem-

medsprogede med at forbedre deres danske ved ganske almindelige hverdags-

samtaler. 

 

6. Formanden orienterer 

Komfurer i 1. værelseslejligheder har ligget stille, men der er nu ved at komme 

gang i projektet. Lisbeth Engelbrecht har indkaldt til møde hvor regler for lån 

af vores nye fælles udekøkken. BL kredsmøde? 

 

7. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

3.249,59 inden refusioner for fastelavn. 

 

8. Infrastrukturprojektet 

Intet nyt.  

 

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

Vi nåede det. 

  

10.  Barnevognscontainer til reklamer i Carport 

Vi ser om vi kan finde en ledig container og få en sat op i carporten hvor træk-

vognen står.  
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11.  Hastighed på parkeringspladsen 

 Der er få der kører hurtigt på parkeringspladsen. Vi får sat et skilt op med ha-

stighedsbegrænsning og skriver ud til beboerne at de skal holde farten nede.  

 

12.  Forslag fra beboere 

Intet nyt. 

 

13.  Eventuelt 

 Billardklubben spørger om de må hænge en lille mahogni plade op til deres 

vinderplader. Det er ok! 
  

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. april 2018 kl. 18.00 


