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Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Lennart Naurholm 
  
Fraværende: Svend Larsen, Bjarne Christensen, Lea Munch, Joy Larsen (alle pga. Corona restriktioner) 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med nyt punkt 6 Parkering 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet 

3. Status på driften 

Vores Ejendomsmester Mikael Pedersen er stoppet pga. sygdom. Joy Larsen 

har takket ja til at få jobbet. Bestyrelsen ser meget positivt på udnævnelsen. 

4. Affaldssortering 

Vi har haft møde med et konsulentfirma der skal hjælpe os med at komme i 

mål med den rigtige løsning til affaldssortering. De afdækker kommunens 

krav, søger om tilladelser og kommer med flere oplæg til den rigtige løsning, 

samt laver et udbud når vi ved hvad vi vil ha. Vi ser frem til at få nogle gode 

oplæg. 

5. Ladestandere til Elbiler 

Formanden og Driftschefen har holdt møde med en specialist der skal hjælpe 

os med at finde en løsning så vi kan lade elbiler på parkeringspladsen. Vi skal 

ha en løsning der er fremtidssikret og en der er skalerbar hvis behovet opstår. 

Firmaet kommer med forskellige oplæg som vi kan tage stilling til og sende til 

godkendelse på et beboermøde. 
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6. Parkering 

De blev besluttet på beboermødet at inddrage parkeringstilladelser på fælles-

parkeringen for de biler der har en fast plads i en carport eller garage. Det bli-

ver sat i gang den 1. marts. Vi udskifter 24 timers gæstebilletter med 12 timers 

gæstebilletter fra den 15. februar. Der bliver sendt brev ud til alle car-

port/garageholdere med oplysning om at deres parkeringstilladelser inddrages, 

samt brev til alle om ændring i parkeringsbilletter. 

7. Grønne områder 

Vi skal ha plantet buske (syren, dronninge, forsythia, spirea, sommerfugle 

mm.) langs hækken mod Islandshøjvej i løbet af foråret hvis forholdene tillader 

det. Der skal plantes nogle bærbuske i området op til den store legeplads og der 

skal plantes nogle træer til erstatning for dem der er blevet fældet i løbet af de 

sidste 3 år. Vi får Hesselrødgartneren ud for at rådgive os på området. 

8. Formanden orienterer 

Vi får nye kælderbrikker i løbet af uge 6 da låsesystemet bliver kodet om. Alle 

får 2 brikker. 

9. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har 1775,79  kroner tilbage samt noget refusion på ca. 4000,- 

10.  Status fra Nivå Nu 

Tøjkælderen holder nødåbent en gang om ugen så man kan aflevere tøj og der 

nødudleveres ligeledes tøj en gang om ugen efter aftale med Charlotte. 

Nivå Nu kører lidt i tomgang pga. Corona nedlukning hvor de ikke kan afholde 

arrangementer. 
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11.  Forslag fra beboere 

 Intet 

12.  Eventuelt 

 Intet. 

 

 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. marts 2021 kl. 16.15 


