
   

                                                                             

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i afd. 103 den 

3. maj 2018 kl. 18.00 i Huset 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Algefjerning er igen i gang på sokler og husmure. 

Asfaltudbedring udføres i løbet af maj. 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

20 km skilt til p plads er på vej. 

Affaldsposeomdeling sættes lidt ned da alle flyder i overskudsposer. Mangler 

man poser kan de afhentes på ejendomskontoret.  

Opvaskemaskine til Huset er på vej.  

 

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

Tilbud om Køkkenopgraderinger udsendes i løbet af maj.  

Drænene rundt om bygningerne er blevet renset og der holdes øje med om det 

virker eller om de skal udskiftes. 

De grønne områder skal ha noget mere attention.  

 

5. Formanden orienterer¨ 

Der er generalforsamling i Parknet i slutningen af maj. Formanden og William 

deltager. 

Ældresagen mangler plads til nogle af deres gymnastikhold og kunne godt 

tænke sig at leje hallen. Bestyrelsen ser positivt på ønsket og arbejder vider 

med det. 

 

6. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Ca. 2300 tilbage. 

 

7. Infrastrukturprojektet 

Kører planmæssigt, indvielse den 23/6-kl- 12. 

 

8. Status fra Nivå Nu 

Ikke noget 

 

 

 

 



   

                                                                             

 

 

9. Udvalgsarbejde 

Hal udvalget vil forsøge at få hallen lejet noget mere ud. De vil også forsøge at 

stable nogle holdaktiviteter på benene. Det kunne være Forældre-Børn gymna-

stik, Zumba, Linedanse, Yoga, Standard dans mm. Udvalget undersøger mu-

lighederne. 

Fest & Event har lige afholdt store hvede aftens arrangement og der er snart 

Sankt Hans arrangement. 

IT-udvalget og Bygningsudvalget er ikke kommet i gang i år. Formanden ind-

kalder snarrest. 

Husudvalget kører stille og roligt. 

Det grønne udvalg indkaldes snart til 2. møde i år. 

 

10.  Brug af Huset 

Lotte opfordrede alle til at meddele hvornår de bruger Huset til møder så vi ik-

ke render sammen. 

 

11.  Forslag fra beboere 

Der er et forslag fra en beboer der vil afholde en Billard turnering for alle i af-

delingen. Forslaget godtaget. Nærmere information følger fra beboeren selv. 

 

12.  Eventuelt 

Intet. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 7. juni 2018 kl. 18 


