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Referat fra bestyrelsesmøde  

02-august-2018 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 8 Yousee og nyt punkt 9 Byfest i Nivå resten rykkes ned. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Poser er nu sat i værk så der kun omdeles en pose med 2 ruller pr. måned. Der 

er ryddet om i cykler og barnevogne. Vi skal have bestilt 2 sandkasser til de 

små legepladser og en gang sand til sandkasser og terrasser i stuerne. Ejen-

domskontoret får et tilbud på at lægge fliser langs terrasserne så der ikke gror 

græs og ukrudt direkte ind på terrasserne. 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Et nedbrud hos TDC betød at vores varmecentral mistede forbindelsen til vores 

afdeling og derfor gik varmen på nødprocedurer og begyndte at varme op her 

midt i heden. Det skulle være på plads igen. 

Varmeprojektet er ved at være klar til at gå i gang. Vi mangler planen fra råd-

giveren for at gå i udbud. Kan være vi ikke når det inden varmesæsonen. 

Konto 115 har kun brugt 405.000 ud af 500.000, Fedt. Hovedårsagen er at 

Frans drøner rundt og fikser toiletter, vandhaner mm. Som vi tidligere bestilte 

håndværkere til. 

Driften påregner at indkøbe en damper der kan slå ukrudt ihjel med damp. Det 

skader ikke hække og buske der har dybe rødder. 

Vores grønne mand Andre er langt om længe ved at have kørekort på plads, så 

han kan køre traktoren. 

Fældning af grantræer ved Huset er røget til juridisk afdeling i Vibo, da afd. 

102 mener at det er et fællesområde. Ren chikane efter vores mening. 

Vores tidligere ejendomsassistent Michael Olander har sagt op. Han har fået 

job i Helsingør. James Horsdal der har været flyver i det sidste år prøver i de 

næste 3 måneder om stillingen er noget for ham.  

Der er nogle udfordringer med den nye maler og gulvmanden sjusker. Mikael 

tager sig af det. 

Vores køkkenopgradering hænger fast i noget jura. Vi håber på en snarlig løs-

ning. 

Der er ønske om overvågning af fællespladsen bag Huset da der er mange der 

ikke kan finde ud af at passe på pladsen. Der har både været hærværk, svineri 

og ”luskede” personer. Ejendomskontoret ansøger om tilladelse. 
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4. Område til grønt affald ved Mikael Pedersen 

Driften mangler et område til at placere grønt affald og grus, jord og sten. De 

får lov til at tage en stor del af parkeringspladsen bag Huset, da vi ikke bruger 

den alligevel. Parkeringspladsen ved Stamhuset bliver frem over fællesparke-

ringsplads. 

 

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

Intet 

 

6. Gennemgang af budgettet for 2018-19 med Mikael Pedersen 

Vi gennemgik planen for i år og Mikael går i gang med de projekter der skal 

gennemføres i dette budgetår. De største af dem er rensning af ventilationsan-

læg, maling og rensning af kældertrapper og kælderrum. Få styr på kuldegener 

i stuelejligheder. Varmerenoveringen er i projekt. 

 

7. De grønne områder 

Det grønne udvalg har været i gang og har bl.a. lavet et forslag til prioritering 

af arbejdsopgaverne på de grønne område. Forslaget fik fuld opbakning i be-

styrelsen. Godt arbejde. 

Hækkene rettes op og klippes ind, til efteråret. Vi er ikke tilfredse med deres 

nuværende udseende. 

Den inderste hæk langs Islandshøjvej (bag 69-71) fjernes og jordvolden jævnes 

ud og tilplantes med bunddække og buske/blomster. 

Der etableres en række løgbede med tulipaner, krokus, vintergækker, påskelil-

jer mm. der kan lyse lidt op i slutningen af vinteren. 

 

8. Yousee 

Vi har efter ønske fra nogle beboere hentet et tilbud fra Yousee på TV kanaler. 

Vi må konstatere at de ikke rutter med rabatterne. Vi snakker med dem igen. 

 

9. Byfest i Nivå 

Fællesværket der har stået for området ved siden af biblioteket i Nivå centret 

arbejder på at lave en byfest for Nivå den 8/9. Vi bakker op om initiativet uden 

at der er noget økonomi indblandet fra vores side. 

 

10.  Formanden orienterer 

 Ikke noget vi allerede har talt om. 

 

11.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 25.488,76 kr. tilbage. 

 

12.  Infrastrukturprojektet 

 Projektet er ikke endeligt afleveret endnu. Der er stadig nogle løse ender. Bl.a.  

 flere skraldespande på fællespladsen. Nogle skilte i området mm.  
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13.  Status fra Nivå Nu 

 Nivå Nu holder ferie. Dog et spørgsmål om hvorfor der er lavet et Yogahold   

 for kvinder. Hvad med mændene? 

 

14.  Forslag fra beboere 

 Ikke noget. 

 

15.  Eventuelt 

 Svend stoppet med at vise TV i Huset da der ikke er den store opbakning. 

 

 Vi fik len orientering på hvad der skete i Haludvalget. Der vil i den nærmeste  

 fremtid blive forsøgt at få lejet hallen ud til forskellige aktiviteter for at få  

 nogle kroner i kassen. Forslag er badminton på timebasis, gymnastikhold, bør- 

 neleg mm. 

 

 Det blev påtalt at flere bestyrelsesmedlemmer var set med deres hund uden  

 snor på i området. Vi skal selvfølgeligt også overholde afdelingens regler. 

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. september 2018 kl. 18.00 


