
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

06-september-2018 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 
 

 
2. Opfølgning på sidste møde 

 
Omdeling af affaldspunkter er igen ændret. Fremover får du 4 ruller hver anden 
måned, på den måde sparer vi en omdeling. Der kan fortsat hentes poser på 
ejendomskontopet hvis man mangler. 
Indskærpelse: Cykelkælderen er kun til cykler i brug. Alt andet fjernes af ejen-
domskontoret. 
Grantræer ved Huset står på vores matrikel og vil blive skåret ned. 
 

 
3. Status fra driften ved Mikael Pedersen 

 
Mikael spørger hvor vi skal placere de 6-8 løgbede vi vil oprette. Det grønne ud-
valg kommer med en plan. 
 
Willy Lehmann har desværre valgt at gå på efterløn og er stoppet. Franz er ude 
med en hofteskade resten af september. 
James er startet på prøve på kontoret i stedet for Mikael Olander.  
Der er ansat 2 nye gårdmænd i 3 måneder. Michael Orup der er uddannet kle-
insmed og kan passe værkstedet mm.  
Pernille som ekstra i James prøvetid. 
Mikael efterlyser et møde mellem Vibo’s 3 afdelingsformænd i Nivå og driften 
hvor vi kan koordinere da driftens budget gælder for alle 3 aftelinger. 
 
Vi får et tilbud på rensning af skakte. De trænger og det er 4 år siden sidst. 
 

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

 
Vi fik sat datoer på de fleste af årets projekter.  
 

 
5. Formanden orienterer 

 
Formanden har været til formandsmøde i Vibo hvor der blev snakket effektiv 
drift, afdelingsgennemgang mm. 
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6. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
 
25,377,21 tilbage på kontoen. 

 
 

7. Infrastrukturprojektet 
 

Infrastruktur projektet er nu afsluttet med de mangler der er noteret. Der vil 
komme flere skraldespande på fællespladsen. Mangler vil blive udbedret. Blom-
ster/træer/græs vil blive passet og vedligeholdt indtil juni 2020 af firmaet der har 
stået for beplantningen. Skilte vil blive sat op i området. 
 

 
8. Status fra Nivå Nu 

 
Der har været antændt en brand ved Klub 2990 og ved Nivå Nu og det har skabt 
en del bekymring hos Nivå Nu der derfor holder lavt blus i en periode.  
Nivå nu har en del gode projekter i støbeskeen og der vil i efteråret kommer 
mange tilbud i postkasserne. 
 
 

 
9. Status fra udvalgene 

 
Grønt udvalg har ikke holdt møde den sidste måned. Der skal planlægges løg-
bede i afdelingen her til efteråret. Formanden indkalder til møde. 
Huset: Intet nyt 
IT: Intet nyt 
Velkomst: Formanden indkalder til møde 
Bygning: Formanden indkalder til møde 
Hallen: Bent toner lidt ned på aktivitetsniveauet. Kirsten kører videre. Der er 
planlagt tiltag for at få flere i Hallen i efteråret. Mere om det senere. 
  
Der savnes fortsat medlemmer til udvalgene. Kom og deltag. Se seddel i 
postkassen i løbet af september. 
 

 
10. Forslag fra beboere 

 
Forslag fra beboer om at lukke hallen af ved udlejninger. Bestyrelsen bestemte 
at hallen fortsat kan bruges af gæster til Huset under hensyntagen til at afdelin-
gens beboere.  

 
 

11. Eventuelt 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. oktober 2018 kl. 18.00 


