
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

12-juni-2019 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Gartneren går i gang med at fjerne den dårlige hæk på parkeringspladsen på 

begge sider af bommen ved 79.  

Der er 5års gennemgang efter renoveringen i juli måned. Der vil blive lavet en 

kontrol i et repræsentativt antal lejligheder, samt gennemgang af bygninger 

udvendigt. Rustpletter og vand fra terrasser der ikke lander i tagrender, skal 

rejses.  

Den sokkelmaling vi troede kunne bruges, kan soklen ikke ånde igennem. Det 

undersøges hvad der så kan bruges. Firmaet der har leveret løsningen har et 

forslag som vi kigger på. 

Køkkener i 1. værelses lejligheder bliver sat i gang efter sommeren. 

Tagudskiftning på hallen bliver sat i gang efter sommeren. 

Nye skilte til indre område er modtaget og opsættes snarest. 

Der kommer en ny driftschef pr. 1/7 pga. rokader internt i Vibo. Vi får Carsten 

Klausen tilbage. Vi havde Carsten som driftschef indtil 2016 og var godt til-

fredse med ham. Det er en lettelse at vi ikke skal ”oplære” endnu en ny drifts-

chef. 

 

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

Rulleplan opdateret og gennemgået. 

 

5. Varmeprojektet 

Varmeprojektet kører planmæssigt. Der har været 2 tilfælde af vandskade. Det 

er ærgerligt men uundgåeligt. Der er blevet skiftet et antal radiatorer der træng-

te undervejs. Driften regner med at ca. 10 skal skiftes i alt. 

 

6. Ekstraordinært beboermøde 

Vi kommer til at skyde beboermødet til 11/9-2019 da driften ikke havde et en-

deligt tilbud på baldakinerne. 

 

 

 



   
 

Side 2 

 

7. Formanden orienterer 

Det har været holdt formandsmøde med borgmesteren. Emnerne var Nordsjæl-

lands Vej &Park, samt den nye affaldsordning der implementeres næste år. 

 Afd. 102 spørger om vi er med på et fælles bingo arrangement senere på året.  

 Vi har 2 ledige billetter til cirkusrevyen vi skal have solgt. 

Yogaholdet i Hallen fortsætter hver torsdag hele næste år.  

Der er problemer med vaskemaskine 2 og 12 i fællesvaskeriet. Det har stået på 

i et stykke tid og skal fikses nu. 

  

 

8. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har inden Sankt Hans 3861 kr. tilbage 

 

9. Status fra Nivå Nu 

Bjarke Gudbjerg der er sekretariatsleder i Nivå Nu har opsagt sin stilling. Han 

skal være uddannelsesleder i Helsingør. Vi beklager at Bjarke stopper og af-

venter hvem der overtager efter Bjarke. 

 

10.  Forslag fra beboere 

 Ingen. 

 

11.  Eventuelt 

 Vi snakkede om et fodhegn mellem Tårnhaven og Huset, da der er flere der  

 skyder genvej igennem bedene. 

 
 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. juli 2019 kl. 18.00 


