
   
 

Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

03-juli-2019 

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

Fraværende: Mikael Pedersen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet 

 
3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Intet da Mikael holder ferie. 

 

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

For mange uafsluttede opgaver. 

 
5. Varmeprojektet 

Der er en lille forsinkelse på en uge i forhold til tidsplanen. Der har været et ef-

terslæb på plombering i 69, 70 og 71 fordi udbudsmaterialet ikke var fyldest-

gørende. Breuning havde varslet alle 3 opgange at de skulle være hjemme fra 

7.30-16 samme dag, hvilket vi ikke er imponerede over.  

Varslerne til beboerne er generelt for dårlige. Beboerne tages som gidsler i alt 
for lang tid (gælder også faldstammeprojektet). 

Der mangler fortsat at blive sat en dato på ibrugtagning af varmemålerne(ener-

gimålere). 

 

6. Afdelingsgennemgang 2019 

7/8 kl. 8. Der skal sættes penge af til at få styr på de indre områders beplant-
ning. Der skal sættes penge af til nye træer. Der skal sættes penge af til at få 

malet sokler. Der skal sættes penge af til et kølesystem til Huset. 

 

7. Formanden orienterer 

Afkalkning af brugsvand i 73 er ikke tilfredsstillende vi skal ha BWT til at 

kigge på anlægget. 
Vores 2 sandkasser er blevet fyld op og der købet nogle nye legesæt til dem. 

Den ved 72 bliver repareret. 

Studievejen holder sommerferie i Huset og starter op igen i august. 

SSP vil gerne leje Hallen til noget MMA træning af unge mennesker. 

Der bliver lavet et lille skralderum i Tårnhaven der kan rummer en 460 liters 

container. 
Rengøring i Hallen er sat på standby indtil efter sommeren. 

Bokseklubben ønsker nye lokaler. Så kan vi få vores opbevaringsrum tilbage. 



   
 

Side 2 

 

2 af vaskemaskinerne i vaskeriet skal repareres for ca. 16.000. De skal have 

skiftet lejer. Det var forudset i den rapport der blev udarbejdet for et par år si-

den. 

Yogaholdet (torsdag formiddag) fortsætter i Hallen efter sommerferien. 

Der er stillet en sækkevogn til rådighed i vognskuret ved siden af indkørslen. 
Der er bestilt en ny vimpel. 

Vi har fået efterisoleret gulvet i en prøvelejlighed i stueetagen og afventer om 

det hjælper inden resten isoleres. 

 

 
8. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

1114,43 tilbage. Hanne laver regnskab og vi beder om næste års rådighedsbe-

løb. 

 

9. Status fra Nivå Nu 

Christina Britt Christensen er blevet ansat som ny leder i Nivå Nu. Christina 
har arbejdet som Familie og netværksmedarbejder i Nivå Nu i mange år. Vi 

glæder os til samarbejdet. 

 

 

10.  Husets navn 

 Vi diskuterede om Huset skal ha et nyt navn, da Huset er lidt intetsigende. Vi 
blev enige om at bibeholde det nuværende navn. 

 

11.  Forslag fra beboere 

 Ingen 

 

12.  Eventuelt 
 Ristene inden for opgangsdørerne larmer. Vi skal ha ejendomskontoret til at 

kigge på det.  
 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. august 2019 kl. 18.00 


