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Referat fra bestyrelsesmøde  

6-marts-2019 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Svend lægger bustiderne på hjemmesiden. 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Døren til Hallen er ok. Den bliver slebet og malet. Begge vinduer skiftes til 

nye.  

Ventilationen i køkken og badeværelser bliver renset og svampen i ventilatio-

nen skiftes ud. Der kører udbud for alle 3 afdelinger og der foreligger et resul-

tat den 18/3. Ventilationen reguleres samtidigt så alle får den ventilation der er 

brug for. 

 

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

dersen 

Rulleplanen blev gennemgået og der er positiv fremgang i opgaverne. 

 

5. Varmeprojekt status 

Planen er ved at være lagt og vi afventer spændt tidsplanen fra Breuning der 

vandt licitationen. Breuning forventer at afslutte projektet inden sommerferien. 

 

6. Formanden orienterer 

- Vi har fået et tilbud fra BoligNet på bredbånd, men det er ikke aktuelt at 

skifte udbyder.  

 

- Der bliver holdt et fælles TV arrangement for 102 og 103 til Melodi Grand-

prixet den 18 maj. Vi glæder os til et fælles arrangement. 

 

- Vi planlægger i samarbejde med Nivå Nu og de andre boligselskaber i Nivå 

at afholde et valgmøde i forbindelse med folketingsvalget. Vi afventer 

spændt udskrivelsen af valget.  

 

- Vibo har lavet en opfølgning på husdyrtilladelser og det har været positivt 

at der er 13 nye husdyr der har fået tilladelse til at være i afdelingen. Der er 

stadig et par udeståender der skal på plads inden alle er registreret korrekt. 
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7. Status og evaluering af udvalg 

- Haludvalget har netop holdt Høvdingeboldstævnet i Hallen. Det var en stor 

succes med 5 deltagende hold. 103’s eget hold endte på 3. pladsen. Vi for-

søget at gentage succesen senere på året. God dag  

 

- Det grønne udvalg holder møde i morgen. Formanden har været til krise-

møde med dele af udvalget da de ikke følte sig informeret om planer på det 

grønne område. Formanden har taget kritikken til sig og der afholdes møde 

7/3 hvor resten af sæsonen planlægges. 

 

- Bygningsudvalget, IT Udvalget og Legepladsudvalget indkaldes til mø-

der i løbet af marts. 

 

- Ture & Events udvalget indkaldes til møde i løbet af marts. 

 

8. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har xx kr. tilbage på kontoen. 

 

9. Status fra Nivå Nu 

Nivå Nu har haft besøg af studerende fra Krogerup Højskole. Eleverne blev 

vist rundt i afdelingen af Hanne. Det var positivt og flere elever var meget 

overraskede over at der var så pænt og ryddeligt i vores afdeling. 

 

10.  Forslag fra beboere 

 Ingen forslag 

 

11.  Eventuelt 

 Ikke noget 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. april 2019 kl. 18.00 


