
                                                                         

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 103 den 

5. oktober 2020 kl. 16.15 i Huset 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt! 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Godkendt! 

 

3. Nyt fra driften ved Joy Larsen 

Michael starter igen den 15. Oktober efter sygdom. 

Peter sender en oversigt over nøgler i 103. 

Redskabsrummet i hallen er klart. Der mangler lige en lås. 

Joy får et tilbud på noget skrid sikring til ramperne til kældrene. 

 

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

Peter laver en tegning over løg bede til Joy. 

Det skal i plan af der eftersås græs til foråret. 

 

5. Opfølgning på afdelingsgennemgangen 

Ikke noget. Vi er fortrøstningsfulde. 

 

6. Formanden orienterer 

Studievejen bruger kun Huset hver anden uge fremover, i lige uger. 

Nivå Nu lejer Hallen hver fredag 16-18 og fra 12-15 i efterårsferien.  

Bokseklubben starter Parkinson boksning op tirsdage fra 17-19. 

Der har været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Vibo. Eneste 

punkt var om indkaldelse til beboermøde kunne gøres på mail. Forslaget blev 

vedtaget. Det kommer ikke til at gælde i afdeling 103 lige nu. 

 

7. Afdelingens Vision 

Bestyrelsen tænker til næste møde over hvad afdelingens Vision skal være. Vi 

kommer alle med 2 Visioner. 



                                                                         

 

 

 

 

8. Afdelingens Mission 

Bestyrelsen tænker til næste møde over hvad afdelingens Mission skal være. Vi 

kommer alle med 2 Missioner. 

 

9. Beboermøde 2020 

Formanden laver oplæg til dagsorden. Beboermødet afholdes 2/12 

 

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Ca. 20.000 kr. 

 

11.  Status fra Nivå Nu 

 Nivå Nu bliver formodentligt slået sammen med Kokkedal på vej grundet 

færre penge fra Landsbyggefonden til drift. Mere om dette senere. 

 

12.  Forslag fra beboere 

 Intet. 

 

13.  Eventuelt 

 Intet.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. november 2020 kl. 16.15 

 

Årets beboermøde afholdes 2/12-2020 Kl. 19.00. I år skal man tilmelde sig, så 

vi ikke overstiger de 48 personer der må være i Huset. Overstiger vi 48 kan vi 

evt. låne Stamhuset.  


