
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 12. april 2021 

 

Side 1 

 

 
Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Lennart Naurholm, Bjarne Christensen, Lea Munch, Joy Larsen 
(på telefon) 
  
Fraværende: Svend Larsen 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Parkering er tilføjet som nyt punkt 7. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet fra sidste møde. 

3. Samarbejdet med driften 

a. Status 

Fuld fart på. Mangler kvalificerede ansøgere. Ny runde kører. 

Brev om kælder brikker sendes ud, da kun den ene virker til vognskuret. 

 

b. Grønne områder 

Vi får Niels fra Hesselrød op til en gennemgang. Joy laver en aftale med 

Nils fra Hesselrød gartneren. 

 

c. Tøjcontainer 

Vi får sat en tøjcontainer op for enden af carporten ved 69. 

 

d. Affaldsløsning 

Møde med firmaet om områder. Der arbejdes videre på løsning og der 

afholdes team møde på tirsdag. Peter sender invitation til Joy. 

 

4. Gennemgang af Rullende aktiviteter i afd. 103 

Rulleplan gennemgået og der er fremgang i alle Joys projekter. 

 

5. Rekonstituering efter at Lotte har trukket sig 

Lennart valgt som næstformand og Bjarne står for udlejning mm. af Huset. 

6. Ladestandere 

Vi har fået 4 bud hvoraf de 2 af dem er interessante og de andre 2 er urealisti-

ske. Vi arbejder videre med de 2 interessante. 

 

 

 

 



 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 12. april 2021 

 

Side 2 

 

7. Parkering 

Der er beboere der synes at det er uretfærdigt at de ikke kan få flere gæstebil-

letter. Vi ser hvordan antallet af ledige pladser udvikler sig inden vi udleverer 

mere end et ark pr. lejemål i kvartalet. 

Der er beboere der stadig bruger garager som værksteder og opbevaring. Vi 

følger op på sagerne. 

8. Formanden orienterer 

Ikke noget der ikke er taget under tidligere punkter. 

9. Nyt fra Nivå Nu 

Intet nyt.  

 

10.  Bestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har 4905,54 tilbage. 

11.  Forslag fra beboere 

 

Afdækning af sider i terrasserne med træ. Det er ikke tilladt ifølge vores byg-

getilladelse fra kommunen. Der må opsættes stof i lyse farver, når man har fået 

det godkendt af ejendomskontoret. 

  

12.  Eventuelt 

  

Hvornår åbnes hallen for træning. Det ved vi ikke. Det er Coronarestriktioner-

ne der afgør hvornår der åbnes igen. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 3. maj 2021 kl. 16.15 

 

 
 


