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Referat fra bestyrelsesmøde  

04-september-2019 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Kirsten Kragh, Kenneth Kirkegaard, Mikael Pe-
dersen 
  
Fraværende: Ingen 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af punktet ”Riste i opgangene” 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

1 års gennemgang i Tårnhaven er gennemført. Arkitekten er ikke til at hugge 

eller stikke i. Der er ikke flere penge i projektet til udbedringer. Referat fra mø-

det savnes. 

Der står fugesand i materielgården til dem der mangler. Det udleveres i dagti-

merne. 

Husordenssager: Kenneth og Mikael tager en runde den 13/9 og kigger på ter-

rasser. 

Energicheck: Gennemført med fint resultat. Der er flere potentielle forbedrin-

ger hvis vi vælger at skifte vaskeriet. 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

GS4 har været ude og se på vores videoovervågning og sender et tilbud på at 

overtage overvågningen. 

Bommene flyttes ud til parkeringspladsen for at undgå parkering foran bom-

mene. 

Ventilationsrensning varsles i løbet af måneden. Han skal ind i alle lejemål og 

rens rørene og skifte svampene i køkkensuget. 

Driften skal på et førstehjælpskursus. Vi har evt. et kursus de kan få i vores 

hjertestarterpakke. 

Mikael foreligger 102 at få deres egen hjertestarter. 

Mikael afleverer hjertestarter batteri til Peter. 

Status på varmeprojektet er at de sidste 2 lejligheder udføres 7-8 oktober. Hvis 

beboerne ikke giver adgang ryger de til advokaten og så bliver det dyrt. 

Vi kunne godt tænke os at der kom nogle 220 og 380 volts udtag i skabet i 

Tårnhaven til brug ved festlige lejligheder. 

Asserballe & Knudsen er gået i gang med 5 års udbedringer efter renoveringen. 

Nogle af pladerne på taghuse skal skiftes da de skaller. Ventilationen i taghu-

sene skal ændres en smule for at undgå fugt. 

Skift af tag på hallen skiftes fra næste uge og 4 uger frem. Hallen kan fortsat 

benyttes i hele perioden. Der kommer dog et stillads op i hallen i nogle dage, 

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

Gennemgået 

 

5. Formanden orienterer 

Der er den årlige konference for afdelingsbestyrelser i Vibo den 4-5/10. Ken-

neth, Lotte og Peter deltager. 

Der er kursus i konflikthåndtering den 17/9 i Vibo. Lotte, Hane og Peter delta-

ger. 

 

6. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

22.321,43 kr. tilbage. 

 

7. Status fra Nivå Nu 

Der er lokalt styregruppemøde mandag den 9/9 kl. 16.30. Se vedhæftede sta-

tusnotat. 

 

8. Riste i opgangene 

Der er nogle af ristene der er skæve og klaprer når man går på dem til gene for 

naboerne. Driften ligger en gummifuge under for at undgå larm. 

 

9. Forslag fra beboere 

Ingen 

 

10.  Eventuelt 

 Intet. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i Huset den 2/10-2019 kl. 18.00 


