
                                                                          

 

 

Der afholdes bestyrelsesmøde i afd. 103 den 

7. juni 2021 kl. 16.15 i Huset 

Der er igen åbent hus for beboere fra 18 - 18.30 hvor alle er velkomne til at 

komme forbi og hilse på bestyrelsen og komme med forslag til bestyrelsesmødet. 

Dagsorden 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkter Sociale aktiviteter tilføjes som punkt 15. 

 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet. 

 

 

3. Indlæg om affaldsløsninger 

Vi prøver at afholde ekstraordinært beboermøde den 13. juli.  

 

 

4. Valg af komfur 

Der bliver fremover sat et komfur med pyrolyseovn og induktionskomfur ind 

når der skiftes komfur i lejlighederne. 

 

 

5. Nyt fra driften ved ejendomskontoret 

Caspar Hansen er startet og er kommet godt i gang. Pernille og Jan deler arbej-

det på de grønne områder i 103. Pernille er i 103 i ulige uger. Vi glæder os til 

at se hvordan det går.  

 

 

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

Rulleplan gennemgået og opdateret. 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 

7. Nyt om ladestandere 

Vi har forlænget aftalen med rådgivningsfirmaet for at få os helt i mål. 

 

 

8. Grønne områder 

Formanden går en tur med de grønne folk og aftaler standarden. 

Vi igangsætter fjernelse af hæk mellem parkeringspladserne undtagen der hvor 

der skal opsættes ladestandere. 

 

 

9. Genåbning af Hallen 

Vi opretter en motionsforening så vi kan få gang i motionisterne i afdelingen 

igen. Der skal være en der er ansvarlig for kontrol af coronapas inden der gives 

adgang. Lennart undersøger de gældende regler. 

 

  

10.  Genåbning af Huset 

 Der er åbent for udlejning af Huset igen. Ejendomskontoret får opdateret ad-

varselssedlerne på døren, hvis de stadig er nødvendige. 

 

   

11.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

 Vi har 3606 kr. tilbage. Vi skal have regnskabet afsluttet inden 30/6. 

 

 

12.  Status fra Nivå Nu 

Se statusnotat fra Christina. 

 

 

13.  Formanden orienterer 

Vi får en del tilbud på fibernet i øjeblikket. Vi ser på om der er noget der kan 

bruges. 

Vores lokalbetjent efterlyser igen beboere til beboerpanelet. Vi efterlyser bebo-

ere på Facebook til et møde den 21 eller 22/6. 

LOF ønsker igen at bruge Hallen til et Yoga. 

 

  

14.  Forslag fra beboere 

Der er et ønske om at beskære rødbøgen ved 79 for at give beboerne mere sol 

på terrassen. Bestyrelsen er indforståede med at træet beskæres. 

 

 



                                                                          

 

 

15.  Sociale aktiviteter  

 

Fodbold 

 

Vi afholder 3 fodbold arrangementer i Huset, med storskærm til Danmarks 

kampe. Den 12/6 kl. 18, den 17/6 kl. 18 og den 21/6 kl. 21. Coronapas påkræ-

vet. 

 

Sankt Hans 

 

Vi holder Sankt Hans efter traditionen med kød på grillen og man medbringer 

selv tilbehør til maden. Formanden laver en invitation. Coronapas påkrævet. 

 

 

16.  Eventuelt 

 Intet. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 5. juli 2021 kl. 16.15 


