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Referat fra bestyrelsesmøde  

03-april-2019 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 9 Temadag er en fejl. Punktet slettes. 

 
2. Opfølgning på sidste møde 

Ikke noget, 
 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 
 

a) Vores tekniske gårdmand Preben får ikke forlænget sin ansættelse og stopper med udgangen af hans 
3 måneders prøveperiode. Der søges efter en ny mand, der kan passe vognparken og redskaberne 
med lidt mere snilde.  
 

b) Vi har fået et tilbud på 105.000 for at rense ventilationsskakte i badeværelse og køkkener, samt skifte 
ventilationssvampen i køkkenerne så der kommer frit sug fremover. Projektet startes op umiddelbart 
efter at varmeprojektet er færdigt. 

 
c) Der skal skabes ventilation i garagerne for at undgå kondensvand. Driften får et tilbud på at få lavet 

ventilationshuller både i bagvæggen og i garageporten for at skabe cirkulation.  
 

d) Bommene ved de 2 indkørsler flyttes ud til parkeringsenden af indkørslen for at undgå at indkørslen 
benyttes som parkeringsplads. Arbejdet sættes i gang i løbet af måneden. 

 
e) Der er ved at blive hentet tilbud på gelændere til indgangspartiet ved Hallen og til nedgangen til vejen 

ved avis og flaskecontaineren ved 74. Vi forventer at få det lavet inden sommer. 
 

f) BWT blødgøringsanlæg som vi har fået lov at låne i 6 måneder for at teste det, installeres i 73 på fre-
dag. Vi glæder os til at se om det giver det lovede resultat. 

 
 

4. Gennemgang og status på Rullende aktiviteter i afd. 103 ved Mikael Pedersen 
Rulleplanen blev gennemgået og der er flere punkter der er afsluttede og kan lukkes ned. Der er generelt positiv 
fremdrift i rulleplanen. 

 
5. Varmeprojektet 

Der er sendt 6 ugers varsel til alle beboere. Nu kommer varmemålerne langt om længe. 
 

6. Formanden orienterer 
Vi har fået et tilbud på mikrofoner til Huset og Hallen. Det er dyrt og bestyrelsen sætter et max. På 10.000 til 
køb af mikrofoner der kan bruges til beboermøder og andre arrangementer i Huset og Hallen.  
Det skal undersøges om der er skader på tagkonstruktionen i Hallen inden der påbegyndes skift af tag, da det 
menes at der har været for lav luftcirkulation i taget. Vi afventer rapporten fra rådgiver. 

 
7. Melodi Grandprix med 102 

Bestyrelsen bevilger max. 1000 kr. til afholdelse af et fælles arrangement med afd. 102. 
 

8. Valgmøde 9/5 med 101, 102 og KAB. 
Bestyrelsen bevilger max 1500 kr. til afholdelse af valgmøde fælles med VIBO og KAB’s afdelinger i Nivå. 

 
9. Temadag 

Punktet er slettet. 
 

10. Lukket punkt (personsag) 
Behandlet. Personen får direkte besked. 

 
11. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 
 

12. Status fra Nivå Nu 
Ikke noget nyt 
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13. Forslag fra beboere 
 Ingen 

 
14. Eventuelt 

 Intet 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. maj 2019 kl. 18.00 


