
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 2.marts 2020 

 

Side 1 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 ”Brug af Huset” og nyt punkt 8 ”Skilt-

ning ved Huset og Hallen”. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Vi har fået 2 tilbud på molokker (nedgravede affaldsbeholdere). Det ene ser 

rigtigt fornuftigt ud og ligger næsten inden for budgettet. Vi afventer et 3. til-

bud inden vi træffer en beslutning. 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Mikael var syg og kunne desværre ikke deltage. 

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

Samme som ovenfor. 

5. Opfølgning på grøn workshop 

Workshoppen må betragtes som en fiasko. Der dukkede kun 3 beboere op og 

kom kun en ny ting på bordet. Et forslag om at plante buske med spiselige bær 

på området. Vi vender det med driften og hører deres mening. Der blev brugt 

alt for meget tid på at diskutere områder der allerede er besluttede og sat i gang 

(hækken mod Islandshøjvej og et træ bag 72) 

Bestyrelsen klarer fremover selv ændringer i de grønne områder. 
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6. Brug af Huset 

Vi har på det seneste oplevet at brugere af Huset ikke efterlader det rengjort og 

opfyldt (toiletpapir og håndaftørringspapir) Låner/lejer man Huset efterlades 

det opfyldt og rengjort. Hvis ikke får man en regning for rengøring mm. Der er 

ingen ansatte der skal rydde op efter brugere af Huset, så alle brugere gør det 

selv eller også er de ikke længere brugere. 

7. Skiltning ved Huset og Hallen 

Vi mangler skiltning ved indkørslen til parkeringspladsen til Stamhuset der vi-

ser vej til Huset og Hallen. Vi køber en ny galge med skiltning til Hallen, Hu-

set og tilbyder Bokseklubben og Selvforsvarsklubben at få et skilt op ved ind-

kørslen og evt. på Hallen. 

8. Boligsociale aktiviteter 

Vi arrangerer en tur til vikingespillene i Frederikssund i Juli måned. Vi skal 

sørge for ikke at ramme en dag hvor der spilles EM i fodbold. Lotte og Svend 

arrangerer. 

Lennart arrangerer tv i Huset af Danmarks kampe ved EM mm. Der kommer 

opslag i opgangene når vi nærmer os. 

9. Formanden orienterer 

• Vibo tilbyder kursus i konflikthåndtering den 31. marts. Lotte, Hanne og 

Lennart deltager. Bjarne vender tilbage om deltagelse. Formanden delta-

ger ikke. 

• Vi køber en Bluetooth konnekter til Hallen og en til Huset så man hurtigt 

kan tilslutte en Ipad eller telefon til vores lydanlæg. Det er efterspurgt af 
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både yogalærer, selvforsvarsklub og lejere af Huset. En konnekter koster 

mellem 2-400 kr. 

• Vores regnskab er umuligt at gennemskue for Huset og Hallen. Der er 3 

konti til indtægter og udgifter og nogle der er blandet godt rundt i hvad 

der havner hvor. Formanden har bedt Nina (fores regnskabsdame i Vibo 

om at få en gennemskuelig struktur på konti så udgifter og indtægter føl-

ges ad. 

• Nivå Nu har en kvindegruppe der fremover lejer Huset og Hallen søndag 

fra 10.30 til 14.30 med leg for børn. 

• Bokseklubben udvider så de fremover har Hallen fra Mandag-torsdag fra 

17-19. De starter et boksehold op for Parkinsonpatienter i samarbejde 

med Dansk idrætsforbund og Parkinsonforeningen. Det skulle give bedre 

kropskontrol og sikkerhed. Hallen er lukket under deres træning. 

• Selvforsvarsklubben har lejet Hallen tirsdag og torsdag fra 19.30-21.30. 

Det er ok at bruge motionsmaskinerne imens de træner.  

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har nu 1535,- tilbage af rådighedsbeløbet minus refusioner for boligsociale 

aktiviteter. 

11.  Status fra Nivå Nu 

Nabocafeen er en kæmpe succes. Sangkoret er kommet godt fra start og søger 

fortsat nye sangere. Der er et foredrag i 101’s beboerhus om fællesskaber. 

Stille gåturene er i gang endnu. Gå med hvis du har lyst. 
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12.  Forslag fra beboere 

Ingen. 

13.  Eventuelt 

Intet. 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. april 2020 kl. 16.15 


