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Referat fra bestyrelsesmøde  

06-november-2019 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med nyt punkt 3 Beboermøde. Resten af punkterne rykkes ned. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Der er fulgt op på de husordenssager der krævede oprydning fra ejendomskon-

toret eller gartner. 

 

3. Beboermøde 

Forslag skal behandles, kopieres og omdeles sammen med beretningen og 

regnskaberne. Vi mødes den 23/11 og får styr på tingene. Vi får ved samme 

lejlighed styr på hvem der gør hvad til beboermødet. 

 

4. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Ejendomskontoret har accepteret et tilbud fra gartneren på 250.000,- på ryd-

ning af indre hæk mm. og plantning af græs mod Islandshøjvej. Arbejdet påbe-

gyndes lige så snart gartneren har tid. 

 

Der kan stadig ligges løg i jorden og ejendomskontoret går i gang når forman-

den har leveret en plan for bedene. 

 

Der er et ønske fra ejendomskontoret om at formanden samler beskeder for ik-

ke hastende opgaver til bestyrelsesmøderne i stedet for at sende en mail for 

hver opgave. Det er godkendt af formanden. 

 

Jan Trabjerg (vores ejendomsassistent) er i gang med genoptræning og det går 

den rigtige vej. Hovedet og førligheden er ok, men musklerne er blevet slappe 

af at ligge i sengen i 6 uger. Vi håber Jan vender tilbage til afdelingen igen. 

 

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

Aktiviteter gennemgået og der er flere der er lukket. Eneste aktivitet der er 

udestående er maling og skift af lys i kældre. Samt rensning af kældertrapper, 

samt skridsikring. Arbejdet forventes udført i foråret. 

 

6. Opfølgning på budgetmødet 

Dagens budgetmøde er der stor tilfredshed med. Økonomien er solid og der er 

penge til de opgaver der ligger i planerne fremover. Bestyrelsen er meget til-

fredse. 
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7. Formanden orienterer 

Der har været afholdt formandsmøde for alle boligforeninger i kommunen på 

rådhuset i mandags. Hovedemnerne var den kommende affaldssortering der 

stadig er lidt sløret. Der skal tilbydes sortering af plast, pap og metal ud over 

den sortering vi har i dag. Vi afventer en konsulent fra kommunen der kan råd-

give os i forhold til beholdertyper og indretning. 

Det andet store emne er tryghed, hvor kommunens ungechef Pernille Bird for-

talte om tiltag i SSP og politisamarbejdet. Det lyder som om der mandes ge-

valdigt op på området. Pernille nævnte at der er ansat en ny områdebetjent Ma-

rie Larsen der er startet og som kommer rundt og hilser på, på et tidspunkt. 

 

8. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har godt 20.000 tilbage. 

 

9. Status fra Nivå Nu 

Ikke noget nyt. 

 

10. Forslag fra beboere 

Ingen 

 

11.  Eventuelt 

 Intet. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. december 2019 kl. 18.00 


