
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 9. november 2020 
 

Side 1 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet 

 

3. Nyt fra driften ved ejendomskontoret 

Mikael Pedersen er vendt tilbage efter lang tids sygdom. 

Vi skal ha fundet en løsning på affaldssortering. Sorteringen er udvidet fra 6-

10 fraktioner. Ejendomskontoret finder en konsulent der kan hjælpe os. 

Der bliver en mand mindre på ejendomskontoret pr. 1/3-2021, da det er urenta-

belt at have en fuldtidsmedarbejder til at lave beboerservice. 

Tilbud på kældermaling sendes til bestyrelsen. 

 

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

Rulleplanen blev gennemgået og alle punkterne er adresserede og i plan. 

 

5. Forberede budget og regnskabsmøde 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

 

6. Beboermøde 2020 

Bestyrelsen udarbejder et forslag til parkering til beboermødet, så vi undgår 

overbelægning. 

 

7. Formanden orienterer 

Der kommer endnu en pakkeboks ved siden af de 3 vi allerede har stående. 

Pakkeboksen er en kæmpe succes og Post Nord vil gerne have endnu en place-

ring i det nordlige Nivå. 

Politiet vil starte et beboerpanel, med deltagelse fra Politi, SSP og beboere. 

Grundet Corona vil det indtil videre kun deltage en fra hver afdelingsbesty-

relse. Panelet vil på sigt blive udvidet med ”almindelige” beboere. 

 

8. Afdelingens Vision og Mission 

Punktet udsættes til et kommende møde grundet tidsmangel. 

 

9. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Punktet udsættes til et kommende møde grundet tidsmangel. 
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10.  Status fra Nivå Nu 

Nivå Nu har gang i følgende aktiviteter i øjeblikket: 

 - Kaffe i haven, hver tirsdag kl.12.30-13.30 også i den kolde tid. Åbent for alle 

og efter drop in princippet.   

 - Individuel beboerrådgivning som bliver flittigt benyttet og alle medarbejdere 

leverer til denne ydelse.  

- Læringsaktiviteter, Dansk og matematik holdene kører  

- Mind Your Own Business, projekt for 10 af områdets unge drenge hvor er-

hvervsaktive folk støtter drengene i de processer der er ved at have egen forret-

ning.  

- Studievejen, rådgivning og hjælp omkring skole og studie - fungere delvist 

online  

- Mentor forløb for unge vedrørende studie og job 

- Hjemme i kunsten for de unge, 7.klasserne  

- Sang fællesskab, under skærpet rammer - i perioder nedlukket pga. Corona 

- Kitchen Stars, opstarter nu med særlige rammer pga. Corona.  

- Fredags aktiviteter for børn(8-13 år.) i Nivåhøj Hallen fra 16-18 i en kobling 

til idrætslivet 

- Lær at takle, forløb for folk der oplever depression og andre udfordringer og 

afholdes af uddannede frivillige. 

- Aktive børn og forældre, i Nivåhøj hallen for de yngste hvor der laves aktivi-

teter i små grupper- i perioder individuelt(Corona) 

- Proces med udarbejdelse af ny helhedsplan er gået i gang.  

 

11.  Forslag fra beboere 

Ingen 

 

12.  Eventuelt 

 Intet 

  

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. Der skal bæres mundbind under hele mødet. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. december 2020 kl. 16.15 


