
  

Referat fra bestyrelsesmøde 5. februar 2020 
 

Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Lennart Naurholm, Bjarne Christensen, Mikael Pedersen 
  
Fraværende: Hanne Heilmann, Svend Larsen, Morten Unger Nielsen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Opfølgning på sidste møde 
Intet. 
 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 
Der er ansat en ny gårdmand i 103. Jannic Mankof Lyth er 27 år og 
har tidligere arbejdet som greenkeeper og anlægsgartner. Jannic kø-
rer introforløb sammen med Joy indtil han kender området. Bestyrel-
sen glæder sig til samarbejdet. 
 
Den nye affaldsordning er lige op over. Vi skal have besluttet om vi 
skal ha containere eller Molokker (nedgravede containere hvor kun 
indkastet stikker op over jorden). Molokker er dyrere i indkøb men 
billigere i drift, da de ikke skal tømmes så ofte og ikke kræver ekstra 
mandetimer. Formanden og Ejendomsmesteren kigger på hvad der 
er muligt på vores område og kommer med en plan og et budget vi 
kan tage stilling til. 
 
Vi har modtaget 2 tilbud på nøglerør til hoveddørene. Ser umiddelbar 
meget ens ud og det billigste vælges.  
 
Vores tilbud fra HAGS på renovering at legepladserne er godtaget 
og vi indhenter ikke ekstra tilbud da andre leverandører ikke kan le-
vere reservedele til nuværende legeredskaber. Bestyrelsen god-
kendte at tilbuddet står. 
 
Ristene udenfor opgangsdørene lægges på rødmixsten da de ligger 
og vipper hvis de har været løftet op i den nuværende løsning. Ejen-
domskontoret skal så fjerne alle stenene under for at få den til at 
ligge ordentligt igen og så lægge stene på plads. Vi har rødmixsten 
liggende så det bliver en billig løsning. 

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

Pedersen 
Vi gennemgik enkelte punkter, resten kører som de skal. 
 

5. Formanden orienterer 
Der er temamøde i VIBO den 18/2 om boligsociale helhedsplaner. Vi 
har Nivå Nu så det er meget relevant for os.  
Lotte, Lennart, Bjarne, Peter deltager 
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6. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

1599,69 kr. tilbage minus udligning for boligsociale aktiviteter. 
 

7. Status fra Nivå Nu 
Statusnotat modtaget. Kommer op som bilag sammen med dette re-
ferat. 
Formanden kommer lige fra statusmøde i Nivå Nu. Generelt går det 
godt. Der er mange projekter i gang og flere i støbeskeen.  
Den boligsociale helhedsplan udløber i 2022 og der skal allerede sø-
ges næste år hvis vi vil have den til at fortsætte. Landsbyggefondens 
midler er dog blevet halveret og der er rygter om at det kun er de 
helhedsplaner der ligger i ghettoområder der vil få støtte fremover. 
Det vil være supertræls hvis det er tilfældet, da helhedsplanerne 
netop arbejder på at forhindre boligområder i at ryge på ghettolisten. 

 
8. Plan for grønne områder 

Vi skal ha lavet en plan for hvad der skal ske med vores grønne om-
råder. Skal der flere buske, træer, blomster? Ny hæk? Flere fliser el-
ler hvad vi nu kan finde på.  
 
Vi inviterer alle beboere til at komme til en workshop den 25/2 fra kl. 
14-16.30 hvor aller er velkomne til at give deres mening til kende. 
Lotte, Lennart og Bjarne står for invitation og afholdelse. 
 

9. Forslag fra beboere 
Intet. 
 

10. Eventuelt 
Intet. 
 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 04. marts 2020 kl. 18.00 


