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Side 1 

 

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Lennart sender brev ud om leje af motionsmaskiner i denne uge. 

 

3. Nyt fra driften ved ejendomskontoret 

 

Joy har ferie. Willy er genansat til at passe vores grønne områder i 3 måneder 

da Jan er blevet langtidssyg. Det glæder os. 

 

 

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

 

Ingen opdatering. 

 

 

5. Nyt om ladestandere 

 

Vi holder et møde med HC (konsulenten) i starten af september, så vi kan 

komme videre i forløbet. Vi skal have undersøgt mulighed for at bruge råderet 

til at installere ladere i carporte og garager. 

 

 

6. Ekstraordinær generalforsamling om affaldsløsning 

 

Vi afholder ekstraordinært beboermøde den 5. august kl. 18.30 om affaldsløs-

ning. Formanden indkalder. 
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7. Formanden orienterer 

Udvidelse af baldakiner fik kun 14 tilslutninger. Det er under de 20 krævede så 

vi stopper projektet her. 

Parknet overvejer at droppe TV signalet i 2023 da streaming er ved at overtage 

markedet. Bestyrelsen overvejer mulighederne for andre løsninger. 

Jackie Lauritsen stopper som Formand for organisationsbestyrelsen i VIBO, da 

han flytter. Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at vælge 

ny formand mm. Den 9/8-21 kl. 18. Hanne, Lennart og Peter deltager. 

Der afholdes reception i VIBO den 9/8-21 kl. 15-17 i VIBO hvor vi kan sige 

farvel til Jackie.  

Fredensborg Kommune indkalder til Klimakonference 19/8 fra 17-20 på Råd-

huset. Alle er velkomne. Der kommer en invitation i postkassen. 

Politiet har afholdt beboerpanel hvor ca. 16 beboere deltog. På sigt vil Politiet 

gerne have flere beboere til at deltage. Formanden og en enkelt beboer deltog. 

Der blet snakket om parkering på Nivåhøj stamvejen hvor man bare smider sin 

bil hvor der er plads. Kommunen har besluttet at opsætte skilte om parkering 

uden for båsen er ulovligt og Politiet kan så uddele bøder. Der blev også snak-

ket om gadelys eller mangel på samme. Det vil blive indkaldt til en trygheds-

vandring for at afdække mørke steder. Kommunen er i gang med at udskifte re-

læbokse og lamper til LED, så vi undgår mørklægninger som i vinters. 

Der blev snakket om salg af stoffer som stadig foregår helt åbenlyst rundt om-

kring. Politiet ved hvem det er og de samler data til domsfældelse. 
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Lokalpolitistationen i Nivå kommer formodentligt til at ligge i Nivå Centret, 

men der er ikke noget der er afgjort. 

Nivå Nu er nu officielt slået sammen med Kokkedal på vej og hedder nu Nivå-

Kokkedal på vej og vil være repræsenteret i både Nivå og Kokkedal. 

 

8. Rådighedsbeløb 

Vi har 763,17 kr. tilbage af sidste års rådighedsbeløb. Vi afventer det nye beløb 

fra VIBO. Regnskab er udarbedet og indsent til regnskabsafdelingen. 

 

9. BL Kredskonference 18/9-2021 

Hanne, Svend og Peter deltager. Lea og Lennart undersøger om de kan. 

 

10.  Forslag fra beboere 

 

 Intet. 

 

  

11.  Eventuelt 

 

Intet. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 2. august 2021 kl. 16.15 

 

 
 


