
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

05-april-2018 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Fartbegrænsningsskilt ved indkørslen med 20 KM opsættes pga. for høj fart på 

parkeringspladsen. 

Vi har ikke ledige barnevognscontainere til brug for avisdrengene. Vi finder en 

anden løsning så aviserne ikke ligger og flyder uden for opgangene. 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Algefjerning fra sokler om mure er påbegyndt. Driften er løbet tør for algefjer-

ner og arbejdet genoptages når algefjerneren er leveret. 

 

Mikael er ved at have alle tilbud omkring hallens indgangsparti på plads. Der 

arbejdes på en lettere overdækning, nye fliser ved selve adgangsplatauet samt  

en ny hoveddør a la den til Huset. Arbejdet udføres over sommeren. 

 

Der er ved at blive hentet tilbud på radiatorrenovering og energimålere. Der er 

kommet et tilbud, der er langt over budgettet. Der hentes yderligere 2 tilbud. Vi 

forventer arbejdet udført efter sommeren. 

 

Der er udført termogrfering af et antal stuelejligheder for at finde ud af hvorfor 

der er fodkoldt i lejlighederne. Svaret er ikke entydigt og der arbejdes videre på 

sagen. 

 

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

Der er et antal beboere der ikke følger husordenen. Der vil blive udsendt breve 

til dem i løbet af april for at få dem til at følge husordenen. Det er hovedsage-

ligt overtrædelser af regler om inddækning, paraboler og generel rydelighed på 

terrasser og haver der gribes ind overfor. Overtrædes husordenen fortsat vil der 

blive udsendt en reminder og overholdes husordenen fortsat ikke overgives sa-

gen til VIBO’s jurist, der kører sagen videre. 

 

Mikael går en tur med formanden og kigger på området, der er områder der 

trænger til en kærlig og fast hånd. 

 

De 1 værelses lejligheder der ikke har et komfur, vil få et tilbud om det i løbet 

af Q2. Der var lige en misforståelse i oplægget der skal arbejdes igennem igen. 

 



   
 

Side 2 

 

Reparationer af asfalten påbegyndes snarrest. Der bliver en gennemgang i april 

hvor arbejdet planlægges. Og derefter udføres det snarrest efter. 

 

Der rundsendes manillamærker til opmærkning af cykler i næste uge. Alle cyk-

ler der ikke er mærket op i cykelstativer og fællesrummet i kælderen fjernes. 

Der gøres opmærksom på at det kun er cykler i drift der må parkeres i cykelsta-

tiver og fælles kælderrum. Gamle cykler skal placeres i eget kælderrum hvis de 

ikke bruges. 

 

5. Ejendomsmesterens deltagelse på bestyrelsesmøder 

Mikael har 3 afdelinger der alle har 6-12 møder om året han skal med til. Vi 

har derfor aftalt at Mikael fremover deltager på hvert andet bestyrelsesmøde. 

Mikael udarbejder en status på igangværende projekter og nyheder til hvert 

møde, så bestyrelsen holdes orienteret. 

 

6. Formanden orienterer 

Der afholdes kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i april.  

VIBO er nævnt i en artikel i lokalpressen omkring ombygningen af centeret. 

VIBO er ikke indblandet i ombygningen, men blev hørt med hensyn til brug af 

centret. 

 

7. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

73,26 kr. og vi har 5400 kr. tilgode hos VIBO.  

 

8. Infrastrukturprojektet 

Byggemøde udsat til 23. april pga. sygdom.  

Indvielse af fællespladsen bag Hallen er fortsat planlagt til 23/6 kl. 12.00. Lot-

te, Hanne og Lea i 74 er med til at planlægge(Sådan Lea ) dagen. 

 

9. Status fra Nivå Nu 

Fællesspisning for alle Nivå Nu’s 5 afdelinger planlægges til den 25/4 ved Af-

deling I’s fælleshus. 

 

10.  Forslag fra beboere 

 Ingen (vi må gøre det godt) 

 

11.  Eventuelt 

 Kort snak om hvedeaften den 26/4 i Huset som sædvanligt. 

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. maj 2018 kl. 19.00 


