
   

                                                                             

 

 

 

Der afholdes bestyrelsesmøde i afd. 103 den 

7. juni 2018 kl. 18.00 hos Formanden 

Der er åbent hus for beboere fra 19 - 19.15 hvor alle er velkomne til at komme 

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

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Parknet tilføjet som nyt punkt 12. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Kun en pose med affaldsposer pr husstand fremover. Implementeres nu. 

Brev ud til beboere om oprydning på deres terrasser skal ud nu. 

Hastighedsskilt ved indkørslen stadig ikke sat op. 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

Udeblev så ikke meget nyt. Vi indkalder Mikael til et møde i den kommende 

uge.  

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

Intet 

5. Sandkasser til de små børn 

Der købes 2 sandkasser snarrest. 

6. Køb af sand til sandkasser og/terrasser 

Vi køber en bigballe og stiller ved indkørslen for enden af carporten, så kan al-

le beboere tage til deres terrasser. 



   

                                                                             

 

 

 

7. Brug af parkeringsplads, carporte og garager 

Step 1) Avis og glascontainerne flyttes sammen så de ikke optager en plads 

hver. 

Step2) Hvis vi fortsat mangler parkeringspladser og beboere der kommer hjem 

sent om aftenen ikke kan få en plads, vil vi bede om at vise en registreringsat-

test på det køretøj der holder i garage eller carport og så inddrages parkerings-

tilladelsen til at holde på parkeringstilladelser. Kan man ikke dokumentere et 

indregistreret køretøj i garagen opsiges denne. 

8. Formanden orienterer 

Vi har fået et tilbud på afkalkning af brugsvand på ca. 75.000 for en opgang. 

Vi får et kontra tilbud senere.  

9. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb  

10.168,81 kr. tilbage.  

10.  Infrastrukturprojektet 

Åbning sat til 23. juni kl. 12.  

11.  Status fra Nivå Nu 

Styregruppemøde 18/6 kl. 16.30 i Nivå Nu. Ny styrereform implementeres. 

Hanne og Lotte fortsætter som faste medlemmer af styregruppen og resten af 

bestyrelsen deltager hvis de har mulighed. 

12.  Parknet 

 Der vil komme udfald på TV og internettet om natten over sommeren når 

Parknet opgraderer deres udstyr.  



   

                                                                             

 

 

 

13.  Udvalgsarbejde 

Den nye opvaskemaskine er kommet i Huset og virker perfekt. Den gamle sæl-

ges til højeste bud over en 1000 kr. seddel. 

Alle indkalder deres udvalg i løbet af juni til møde. Formanden skriver et hver-

vebrev ud. 

14.  Forslag fra beboere 

 Intet 

15.  Eventuelt 

 Intet 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 2. august 2018 kl. 18 


