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Referat fra bestyrelsesmøde  

04-oktober-2018 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Opfølgning på sidste møde 

Hvis ikke soklerne på vores huse kan renses så de fremtræder pæne skal vi ha 

dem malet. Mikael får et tilbud på maling. 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Vi får lige et opdateret tilbud på et afkalkningsanlæg til brugsvand. Varmepro-

jektet er stærkt forsinket. Vi får lavet en prøvelejlighed i uge 42 og evaluerer 

på det i 2 uger og kører derefter et udbud i uge 44. Det kan være at selve pro-

jektet først bliver udført til foråret. Personalesituationen er stabil i øjeblikket. 

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

Intet nyt. 

5. Formanden orienterer 

Vi har fået tilbud på forlængelse af baldakinerne på terrassen. Der kommer et 

forslag på beboermødet.  

Der kommer en afvandingskonsulent op og kigger på om vi er drænet korrekt 

omkring bygningerne. Især 69 giver nogle udfordringer. Vi har fået et tilbud på 

rensning af affaldsskakte og det sættes i gang nu. Vi laver et regelsæt for brug 

af bomnøgler, da der er beboere der ikke helt forstår at følge reglerne for kørsel 

i området. 
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6. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Ukendt da kassereren er på ferie. 

7. Infrastrukturprojektet 

Afsluttet. 

8. Status fra Nivå Nu 

Nivå Nu ønsker at bruge vores Hus til undervisning hver fredag. Vi har givet 

dem en dispensation indtil nytår, da der ikke er andre der bruger Huset. 

De ønsker også at bruge Hallen til et sundhedsprojekt, hvor en praktikant Lis-

beth vil fortælle om motion og træning om fredagen. Det kan de godt hvis de 

vil betale for tiden. 

9. Status på udvalg 

Haludvalget har planlagt møde i næste uge. Husudvalget har afholdt et møde, 

resten mangler aktivitet. Formanden indkalder. Der er efter vores seneste nød-

råb efter nye medlemmer kommet et (1) nyt medlem af grøntudvalget. Stor tak 

til Lena Ceesay  

10.  Opfølgning på afdelingsgennemgangen 

 Vi mangler stadig klimarapporten. Asfaltarbejde mangler stadig. 

11.  Forslag fra beboere 

 

 Intet 

12.  Eventuelt 

 Intet 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. oktober 2018 kl. 18.00 af hensyn til beboermødet 5/12 der skal indkaldes 

med 4 uger varsel. 


