
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 6.juni 2020 

 

Side 1 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

Nyt punkt 16 Sankt Hans tilføjet. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Ikke noget 

3. Nyt fra driften ved Carsten Klausen 

Mikael er fortsat sygemeldt. Kontoret kører fint med Joy ved roret.  

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

Vi gennemgik rulleplanen og der sprøjtes mod alger på soklerne, der eftersåes 

græs hvor der trænger, der købes mere faldunderlag til legepladsen, isolering af 

gulve i stuelejligheder afventer rapport fra rådgiver, maling af kældre sættes i 

gang. 

5. Grøn omstilling 

Karsten spørger byggechefen om der kan søges i Landsbyggefonden til grønne 

projekter. Solceller mm. 

6. Varmeprojektet status 

Vi mangler stadig at få indreguleret varmesystemet. Det var ikke koldt nok i 

vinter til at indregulere. Vi afholder et info/beboermøde efter sommeren om-

kring den nye afregningsform på varme hvor Brunata fortæller om hvordan 

varmeregningen fordeles. 

 



 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 6.juni 2020 

 

Side 2 

 

7. Hækkeprojektet ved Islandshøjvej status 

Vi havde regnet med at få prisen men der var ikke et samlet overblik over ud-

gifterne. Vi forventer et overblik på næste møde. 

8. Legeplads status 

Vi havde regnet med at få prisen men der var ikke et samlet overblik over ud-

gifterne. Vi forventer et overblik på næste møde 

9. Grønne områder – herunder pasning 

Der er udbredt utilfredshed med pasning af vores grønne områder. Der bliver 

kørt meget i traktor og snakket en del i mobiltelefon. Joy følger op og sætter 

gårdmanden ordentligt ind i opgaverne. 

10.  Terrasseafskærmninger 

Projektet skal godkendes af kommunen inden vi kan starte op og der er des-

værre laaaaaang behandlingstid for byggeprojekter. 

11.  Parkeringspladser – Vi mangler pladser 

Der mangler dagligt parkeringspladser i afdelingen efter kl. 22. Vi kommer til 

at skærpe reglerne for parkering og gæstebilletter for at vores beboere kan par-

kere på området. Formanden undersøger med Vibo hvad vi kan/må gøre. 

Ejendomskontoret sender skrivelse ud til alle garagelejere om hvad garagerne 

må bruges til (Parkering af indregistreret køretøj) for at undgå misbrug. 

12.  Formanden orienterer 

 Intet at orienter om. Der har været meget stille. 

13.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har 4768 kr. tilbage. 
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14.  Status fra Nivå Nu 

Nivå Nu åbner mandag den 8/6 efter Corona. De glæder sig til at komme i 

gang igen. 

15.  Forslag fra beboere 

En beboer har foreslået at vi på de grønne områder beplanter med bærbuske og 

frugttræer. Det kan hovedparten af bestyrelsen godt slutte op omkring. Vi får 

udarbejdet et forslag og et prisoverslag. Frugter og bær skal være tilgængelige 

for alle beboere der gider hente til eget forbrug. 

Samme beboer foreslog at der opstilles bistader på området for at øge biodiver-

siteten. Det kunne bestyrelsen godt tilslutte sig. Der udarbejdes et forslag og et 

prisoverslag. 

16.  Sankt Hans 

Vi snakkede om der skulle afholdes Sankt Hans i år. Men der var ikke stem-

ning for at tromme beboerne sammen pga. Corona reglerne. 

17.  Eventuelt 

Intet. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. juli 2020 kl. 16.15 


