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Deltagere: Peter Vilain, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Jesper Bondesen, Hans Peter Bitter, Tove Ander-
sen, Lea Munch 
  
Fraværende: Joy Larsen, Janne Jervin Cote 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

 

 

2. Indlæg om affaldsløsninger ved Carsten Klausen og Borum Byggerådgivning 

Claus Borum startede med at fortælle os at udbuddet var gået godt. Vi kan få 

beholdere der er pulverlarkerede, vi skal vælge en RAL farve, Vi går efter en 

Antrasit farve som matcher garagerne. Beholderne bliver tømt fra vejen over 

hækken. Vi skal ha lavet en serviceaftale på vedligehold og rens af beholderne 

hvis vi finder det nødvendigt. 

Vi vendte lige isolering under gulvene i stuelejlighederne som Borum også ar-

bejder med. Vi skal ha lagt en ny prøveisolering i en eller 2 lejligheder for at se 

om det virker. Gulvene skal pilles op så der er nogle gener forbundet med pro-

jektet, da de omfattede rum skal tømmes. Der opsættes loggere nu for at have 

nogle før og efter data. 

 

3. Bestyrelsen konstituerer sig 

Se konstitueringsdokumentet. 

 

4. Opfølgning på sidste møde 

 

Der er sendt breve til de garagelejere der ikke kan finde ud af at det er en par-

keringsplads og ikke et pulterrum de har lejet. Der vil blive fulgt op en gang og 

hvis ikke tingene er bragt i orden opsiges garagerne. 

 

 

5. Nyt fra driften ved statusnotat 

Hegnet ved Huset flyttes en meter længere ud for at undgå at de unge menne-

sker klatrer op på taget af Huset og Hallen. 

Gartneren er i gang med at plante træer og ny hæk mod Islandshøjvej. 

Vi skal ha kigget på nedløbet fra garagetagene, da en del af vandet havner inde 

i garagerne. 
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6. 40-års Jubilæum i 2022 

 

Afdelingen har 40 års jubilæum den 1/3-2022 hvor de første beboere flyttede 

ind. Vi markerer det med et glas bobler og kransekage på dagen. Vi afholder en 

større fest til sommer hvor vi fejrer os. Svend og Lea undersøger priser mm. 

 

7. Boligsociale aktiviteter i 2022 

 

Vi afholder nytårskur 8/1kl. 14 i Huset hvis restriktionerne tillader det. 

 

Sankt hans, Store Bededag og Jubilæumsfest er andre indslag på programmet. 

 

8. Solafskærmning i vintermånederne 

 

Bestyrelsen opfordrer til at man piller sin solafskærmning ned i vintermåne-

derne for at give lidt lys til sine naboer i vintertiden (stuelejlighederne). Det 

gælder stadig at alle solafskærmninger skal godkendes af ejendomskontoret in-

den opsætning og at de altid skal sidde stramt, så de ikke larmer i vinden. 

 

Bestyrelsen opfordrer ligeledes til at man slukker sine udendørs julelys i natte-

timerne, da nogle beboere er generede af lyset. 

 

9. Listen over udsatte boligområder 

 

Vi er i år kommet på listen over udsatte boligområder. Det betyder i første om-

gang at regler for udlejning skærpes. Vi modtager ikke længere beboere der er 

arbejdsløse, straffede, ikke vestlige indvandrere og med kun folkeskole uddan-

nelse. Det betyder også at kommunen ikke kan sætte ovennævnte beboere ind 

på deres udlejningsvilkår. 

 

10. Velkomst brev til nye lejere fra bestyrelsen. 

 

Vi vil udarbejde et velkomst brev til nye beboere, hvor vi fortæller om området 

og de praktiske ting omkring parkering, kontortider mm. Formanden og næst-

formanden laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

11.  Pjece information om 101,102 og 103, Information om Nivå-Kokkedal På Vej 

 

Umiddelbart ikke et ønske, men vi afventer som minimum afdelingsmøder i 

101 og 102 for at se hvordan de nye bestyrelser forholder sig. 

 

12.  Aften åben på ejendomskontoret 1 gang om ugen 
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Har været gjort, der kom aldrig nogen om aftenen. 

 

13.  Fælles møde hver 3 måned med Bestyrelsen fra 101 og 102 med VIBO’s  

 organisationsformand. 

 

For omfattende, men vi kan invitere organisationsformanden Birgitte Lang-

balle op til en snak. 

 

14.  Formanden orienterer 

 

BL holder deres konference 29/1 (hvis corona restriktioner tillader det) Hans 

Peter, Svend, Tove og Formanden deltager. 

 

Der har været afholdt møde i Politipanelet hvor vi deltog 3 fra 103. Vi fik en 

god information om hvad der foregår i området, og hvilke problemer politiet 

arbejder med.  

 

Den nye lokalpolitistation kommer til at ligge i Klub2990 tidligere lokaler. Der 

er desværre ikke nogen dato for åbning da huset skal igennem en større renove-

ring for at passe til formålet. 

 

15.  Afdelingens rådighedsbeløb 

 

Vi har 3700 tilbage + nogle refusioner fra VIBO. 

 

16.  Status fra Nivå-Kokkedal På Vej 

 

Se statusnotat. 

 

17.  Forslag fra beboere 

 

Vi snakkede om at få malet en streg i indkørslen så dem der kører ind og ud 

kan finde ud af at holde sig i højre side. Vi har haft flere nær ved sammenstød i 

indkørslen. 

 

18.  Eventuelt 

 

Intet. 

 

 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. januar 2022 kl. 18.15 


