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Referat fra bestyrelsesmøde  

01-maj-2019 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes et nyt punkt 3 Konstituering af bestyrelsen og resten af punkterne 

rykkes ned. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Bommene er ikke flyttet endnu. De flyttes når VVS’eren har tid. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

Kirsten Kragh har trukket sig fra bestyrelsen og hendes opgaver blev fordelt 

blandt de tilbageværende. Kenneth Kirkegaard træder ind i stedet. 

 

4. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Driften holdt fri på 1/5 og Mikael deltog derfor ikke i mødet. Mikael sendte en 

status på mail: 
 

Køkkener: har vi haft en "deadline" her 1 maj  

Og der er 10 der har svaret og ud af dem er der 7 der gerne vil have enten den ene eller den 

anden, løsning. Der arbejdes på en tidsplan. 

 

Gelænder: Vi har fået gelænder op ved hallen og trappen ned til Nivåhøj. Jeg syntes det er ble-

vet godt  

Bom ved 79: afventer tilbud fra Lønholdt kloakservice 

(vi aftalte at vente til de var færdige med faldstammer) 

Faldstammer: Renovering af faldstammer i kælderen er lavet færdigt  

 

Der er sendt husorden breve ud, og der er blevet rettet pænt ind 69 har fået til 13 maj til at ret-

te op ellers sætter vi gartneren på. 

 

Ang. Skiltning ved jeg ikke lige hvor skiltene bliver af det følger jeg op på næste uge. 

 

Fugning og isolering bevæger sig fremad Stefan har noget tilbud på isolering af gulve i stueeta-

gerne. 

Og der er ved at blive indhentet nye tilbud på fuger på baldakinerne. 

 

Atega og Gert Jensen (malerfirmaer) er indbudt til at give pris på sokkelmaling, og vil i den for-

bindelse gerne vide om vi også skal ind på terrasserne, eller holde os der hvor der er tilgænge-

ligt. Der er jo et lidt større projekt med adgang osv. hvis terrasserne skal med. Bestyrelsen øn-

sker maling af hele soklen inklusiv terrasserne. 

 

Breuning starter op mandag med termostater og i den forbindelse bliver vi nød til 

"nappe" bunden af parkerings pladsen ved 75 der hvor den går lidt ind i plænen 

Det er for at få plads til skurvogn, container og parkering  

(der er en kloak på hjørnet af græsplænen der skal bruges) 

Breuning sætter noget festivals hegn op, det drejer sig om 4-6 pladser i 2,5 måned  

Jeg har en foreløbig tidsplan, vi regner med holder nede på kontoret, men vi sender den ikke 
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ud, i fald der er noget der skal rykkes. Bestyrelsen ønsker at så få parkeringspladser som muligt 

inddrages. 
                                                                                                   

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

Rulleplanen blev gennemgået i telefonen med Mikael. 

 

6. Varmeprojektet 

Starter mandag 6/5-2019 i opgang 69 og kører med en ny opgang hver uge til 

de er færdige. (Tilfredshed med arbejdet i de første 2 opgange) 

 

7. Formanden orienterer 

Vi har fået et tilbud på 11.500 på trådløse mikrofoner til hus og hal så vi kan 

høres under beboermøder og arrangementer i hallen. Tilbud blev accepteret. 

 

Parknet holder deres årlige generalforsamling 28/5 i København. Kenneth og 

Peter deltager. 

 

Vi har fået et tilbud på isolering under gulvene i stuelejlighederne. Det lyder på 

12.500 pr. lejemål, hvilket er ok. Vi laver en prøvelejlighed inden vi sætter i 

gang. 

 

Blødgøringsanlæg af brugsvand er sat i drift i 73. Vi afventer resultaterne. 

 

VIBO holder deres årlige ekskursion til Kokkedal og Østerbro i år. Der var ik-

ke nogen i bestyrelsen der ønskede at deltage. 

 

Der er et ønske fra flere beboere der godt kunne tænke sig at kunne tage en 

træningspartner der ikke bor i afdelingen med i motionsrummet. Vi tager det 

med som punkt på det kommende beboermøde. 

 

Kommunen holder deres halvårlige formandsmøde med boligselskaberne den 

75 på rådhuset. Formanden deltager. (Der blev snakket meget om affaldssorte-

ring og Nordsjællands Vej&Park. Der var en del af os der fik luft…)  

 

Hvis du ikke er tilmeldt VIBO’s nyhedsbrev kan du gøre det på 

www.vibo.dk/newsletter/      

Nyhedsbrevet kommer på mail hver anden måned og fortæller hvad der sker i 

de forskellige afdelinger. 

 

Vi afventer stadig det sidste tilbud på udskiftning af hallens tag. 

 

 

 

 

8. Ekstraordinært beboermøde 

http://www.vibo.dk/newsletter/
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Vi indkalder til ekstraordinært beboermøde 19/6 for at behandle: baldakiner, 

gæster i motionsrummet, valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, udlejning af Hu-

set til 102. 

 

9. BL fylder 100 år 

Vi valgte ikke at fejre det. 

 

10.  Bænke på indre områder 

 Vi har et ønske fra en beboer om flere bænke på de indre områder. Vi tager en 

rundtur og tager det med på afdelingsgennemgangen. 

 

11.  Udlejning af Hallen til arrangementer 

Der var bekymring over at vi havde lejet hallen ud til et begravelsesarrange-

ment i forbindelse med den unge mand der blev skudt på Strandvejen i Rung-

sted. Vi snakkede om det og der var absolut ingen problemer i forbindelse med 

arrangementet. Vi lejer gerne ud igen. 

 

12.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 Vi har 11.470,58 kr. tilbage. 

 

13.  Status fra Nivå Nu 

 Status fra Bjarke Gudbjerg sekretariatschef Nivå Nu: 
- I påsken havde vi fuldt program for børn og unge - Rollespil i Lergravene og fodbold på Sten-

banen. 

- Vi har gadeidrættens dag lørdag d. 25/5 på stenbanen i Islandshøjparken - samarbejde med 

kommunens fritidsbutik, klub 2990 og foreningerne. 

- Vi har sammen med Kokkedal på vej, Louisiana, Nivaagaards Malerisamling og Fredensborg 

Kommune fået støtte til et kulturprojekt, der i de næste år skal få unge til at engagere sig mere i 

kunst og kultur. Projektet starter op i august. 

- Fotoprojekt i samarbejde med Krogerup Højskole starter op på mandag. Vi arbejder på at ud-

vikle samarbejdet med Krogerup Højskole, så vi lave nye tiltag, hvor vores beboere kobles til 

højskolens arbejde. 

- De 40 minihaver ved Nivå Nu er startet op og fuldt booket. Derudover samarbejder vi med Ni-

verød III om udvikling af deres nyttehaver - her har vi også samarbejde med en gruppe beboere 

om en fælleshave. 

- Vi udvikler fortsat samarbejdet med Nivå Skole i forhold til en god start for tosprogede familier 

i 0. klasse - samtidig arbejder vi på at styrke overgangen fra børnehaven til skolen. 

- og så er der jo de faste ting, som kører: Sundhedscafé, legestue, Studievejen, Fritidsjob Fre-

densborg, Fredagsaktiviteter, bold i buret, dansk- og matematikundervisning. Fredagsaktiviteter 

er Osmans åbne aktiviteter for børn fra boligområdet hver fredag kl. 15-18 - det foregår på 

stenbanen, i naturen, i fritidsklubben og i Nivå Nu. 

 

14.  Forslag fra beboere 

 Ingen 

 

15.  Eventuelt 

 Ikke noget 
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Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12/6-2019 kl. 18.00 grundet valget den 5/6. 


