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Referat fra bestyrelsesmøde  

06-februar-2019 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Godkendt 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

- Vi har fået fældet nogle træer der enten var syge eller blevet for store. Re-

sten af træerne beskæres af Hesselrødgartneren i løbet af vinter/forår.  

- De vandrette faldstammer i kælderen er ved at blive gennemgået og udskif-

tet der hvor de trænger. Vi har haft flere gennemtæringer med udløb af toi-

letaffald i kældrene. Det er der ingen der synes er sjovt og vi regner med at 

stoppe det ved at skifte de rør der trænger.  

- Ejendomskontoret er ved at hente tilbud på maling af kældre og renovering 

af kældertrapper. Vi kigger på om trinene kan gøres bredere og skridsikre 

dem. 

- Ejendomskontoret er ved at hente tilbud på nyt tag til Hallen. Det skal skifte 

i løbet af foråret. 

- Ejendomskontoret er ved at hente tilbud på rydning af den inderste hæk 

mod Islandhøjvej og udjævning af bakken imellem hækkene, samt beplant-

ning af det ryddede område. 

 

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

Ikke noget nyt. 

 

5. Varmeprojektet 

Vi afventer tidsplan og 6 ugers varsling… 

 

6. 5 års gennemgang efter renovering 

Det er ved at være 5 år siden vi afsluttede renoveringen og den 11 juni kommer 

vores rådgiver rundt og kigger på bygningernes tilstand. Rustpletter på murer-

ne og vand der forlader terrasserne modsat tagrenderne er noteret. Bestyrelsen 

sender et skema rundt med spørgsmål om der et ting fra renoveringen der ikke 

fungerer i dit lejemål. 

 

 

 

 



   
 

Side 2 

 

7. Formanden orienterer 

- Afdeling 102 har fået ny formand. Janne Cote er blevet valgt og vi har alle-

rede holdt et samarbejdsmøde der ser rigtigt fornuftigt ud. Vi glæder os til 

samarbejdet. 

- Vi har valgt imellem 3 forslag til finansiering af forlængelse af overdæk-

ningen på terrasserne. Der indkaldes til beboermøde i april/maj for at få je-

res mening om projektet. 

- Vi har lovet at betale en pokal, præmier, samt chips til den kommende 

Høvdingeboldturnering i hallen. Turneringen er et forsøg på at skabe op-

mærksomhed om hallen og forhåbentligt få flere til at benytte den mod be-

taling. 

- Vi har 2 situationer med lejligheder der er beboet af andre personer end le-

jeren. Vibo’s udlejning er i gang med at undersøge begge situationer. 

 

8. Kommunikation i bestyrelsen 

Der er lidt problemer med at få alle bestyrelsesmedlemmer til at svare på de 

mails der rundsendes. Vi har snakket om det og der loves bod og bedring. 

 

9. Temadag 

Vi udsætter bestyrelsens temadag da, vi pt. Er ramt af sygdom i bestyrelsen. 

 

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

6249,73 kroner på kontoen. 

 

11.  Status fra Nivå Nu 

Sara fra Nivå Nu deltog i mødet og fortalte om de ting der sker i Nivå Nu i 

øjeblikket og fremover.  

- Sara startede med at fortælle at Nivå Nu er tilbage i egne lokaler efter at ha-

ve været nogle måneder på Nivå Skole Nord. Desværre mistede Nivå Nu 

den daglige kontakt med beboerne men alle aktiviteter er nu, tilbage i fuld 

gang.  

- Der starter en ny mand den 1/3 i stedet for Frederik der har startet egen for-

retning. Isac hedder han. Isac skal arbejde med børn og unge projekter. 

- Lisbeth fortsætter med at undervise i fitness og give helseråd 2 dage om 

ugen, indtil videre. Brug hende, hun er god… 

- Christina holder fokus på småbørns familier og deres behov og trivsel. 

- Nivå Nu deltager med et hold til Høvdingeboldturneringen den 24/2. 

- Sara sender invitation ud til planlægning af valgaften snarest, så vi kan 

planlægge på forhånd.  

- Der er fællesspisning den 25/4 og igen den 7/11 hvor vi håber at mange 

møder op med en ret mad til fælles buffet. 

- Nivå Nu deltager i planlægningen af en fællesfest imellem 101, 102 og 103 

i Tårnhaven for de 25.000 afdelingerne vandt i VIBO. 
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12.  Forslag fra beboere 

 Vi sender spørgsmålet om der skal opstilles cykelskure i afdelingen til afstem-

ning på næste beboermøde. 

 

13.  Eventuelt 

 Svend foreslår at vi sætter bustiderne på afdelings hjemmeside da køreplaner 

nu er fjernet fra busstoppestedet. Det er en god ide og vil blive udført snarest. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. marts 2019 kl. 18.00 


