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Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Lennart Naurholm, Joy Larsen 
  
Fraværende: Svend Larsen, Bjarne Christensen, Lea Munch, 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet. 

3. Nyt fra driften ved ejendomskontoret 

 

• Der søges efter en ny ejendomsassistent til ejendomskontoret der kan af-

laste Joy.  

• Beboerservice er lukket ned til et minimum, hvor kun akutte reparationer 

udføres.  

• Vores gårdmand skal holde bedre orden i opgange. Der står en masse 

barnevogne, løbehjul mm. Der skal fjernes.  

• De nye barnevognskasser er kommet, men der er en udfordring med lå-

sepalen så de er ikke sat i drift endnu. Joy regner med at det gøres i løbet 

af ugen. Ejendomskontoret er generelt presset pga. mandskabsmangel. 

 

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

 

Rulleplan opdateret og alle involverede ved hvad de skal. 

 

5. Formanden orienterer 

• Udbud på ladestandere til elbiler er sendt til 4 leverandører. Vi afventer 

at se hvad de byder ind med. 

• Affaldsløsning har vores konsulenter hentet de relevante grundlag hos 

kommunen samt affaldsmængder mm. Til brug af beregning af antal 

containere. Vi arbejder fortsat på en nedgravet løsning. Næste skridt er 

at få aftalt en placering som kommunen kan godkende med hensyn til 

tilgængelighed for tømning. 
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• Der kommer endnu en nærboks fra Postnord sammen med de andre 3 vi 

har stående. Det er en kæmpe succes og vi oplever ikke at der svines 

med affald i området. 

• Der er rundsendt brev om at affaldsskakte skal lukkes efter brug for at 

undgå lugtgener. 

• Trappevaskeren har fejet skidtet ud over kanterne så elskinnen mellem 

etagerne er fyldt med skidt. Det har også ligget på toppen af barne-

vognscontainerne. Rengøringsfirmaet er blevet bedt om ikke at feje ud 

over kanterne. 

• Vibo har ændret i det program der styrer vores hjemmeside. Største kon-

sekvens er at alle mødedatoer er flyttet en dag frem så det ser ud til at 

vores bestyrelsesmøder nu ligger om søndagen. Det er ikke tilfældet og 

er møgirriterende. Vibo arbejder på at løse det. 

• Der er lidt udfordringer med de nye omdelte brikker. Det er ikke alle der 

virker til vognsskuret. Der er stadig mange der ikke ved at de kan afleve-

re deres gamle brikker til genbrug på ejendomskontoret. 

6. Status fra Nivå Nu 

Nivå Nu’s fremtid er ved at være på plads. Som det ser ud nu fortsætter de 4 

medarbejdere Christina (leder), Sara, Hiba og Osman i det nye Nivå Nu som 

dog er slået sammen med Kokkedal på vej. Alle medarbejdere skal derfor fra 

1/7 arbejde både i Nivå og Kokkedal. Der er en medarbejder fra Kokkedal på 

vej der fortsætter og der er en stilling der skal besættes med en ny medarbejder. 

Deres aktiviteter fortsætter med de begrænsninger der er under Corona.  
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Madkassen der udleverer mad til værdigt trængende søger nye lokaler. Vi vil 

spørge om de kan bruge et af biorummene. 

Kunstprojektet søger nye projekter og måske skal vi foreslå støttemuren i beton 

mod cykelstien der går fra udgangen mellem 78-79 og ned mod Huset. Den er 

ikke ligefrem pæn i sin nuværende fremtræden. Formanden snakker med Janne 

i 102. 

7. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 

Ukendt. 

 

8. Forslag fra beboere 

 

Ingen 

  

9. Eventuelt 

Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. april 2021 kl. 16.15 


