
   

                                                                             

 

 

Der afholdes bestyrelsesmøde i afd. 103 den 

6. juli 2020 kl. 16.15 i Huset 

Der er åbent hus for beboere fra 18.30 - 19.00 hvor alle er velkomne til at 

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

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Opfølgning på sidste møde 

Vi fik priser på legepladsrenovering på 279.000, Rydning af skråning mod Is-

landshøjvej på 265.106,25. 

Ejendomskontoret sender brev til garagelejere om at deres garage opsiges hvis 

de bruges som pulterrum. Opbevaring i garagerne er ikke tilladt. 

Vi kan opstille alle de regler for parkeringspladsen som vi mener er nødven-

dige. De skal dog godkendes af beboermødet inden de træder i kraft. 

3. Nyt fra driften ved Joy Larsen 

Mikael er fortsat syg og der er ikke noget nyt om hvornår han regner med at 

komme tilbage. Driften kører fortsat fint, men er pressede pga. manglende 

mandskab.  

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

Vi gennemgik rulleplanen. 

 

 



   

                                                                             

 

 

5. Stand på flyttelejligheder 

Vi havde en flyttelejlighed der ikke var helt på toppen ved overtagelsen. Det 

skal indskærpes over for entrepanøren at alle indflytningslejligheder males 2 

gange på vægge og lofter. Gulve skal lakeres 2 gange uanset standen. 

Vi beder et rengøringsfirma om et standard tilbud på rengøring af flyttelejlig-

heder som tilbydes fraflyttere. Gælder også vinduespudsning inklusiv udhæng 

som mange glemmer (eller ikke kan nå). 

6. Redskabsrum i hallen 

Tilbud godkendt. 

7. Husordenssager 

Driften har sendt breve til alle overtrædelser af husordenen. De fleste reagerede 

hurtigt og enkelte havde indvendinger. Vi må bare konstatere at vi opfatter tek-

ster forskelligt. I husordenen står der lyse farver og nogle mener så at lyserød, 

lyseblå og lysegrøn er lyse farver. Lyse farver er lyse neutrale farve som hvid, 

lys grå, beige. Der SKAL ansøges på ejendomskontoret inden der hænges no-

get op i værnet og de godkender eller afviser ud fra gældende regler. 

8. Formanden orienterer 

Ikke noget. 

9. Dato for beboermøde/infomøde 

Vi satser på at indkalde til informationsmøde omkring varmeregnskab den 

14/9-2020 kl. 19.00. 

10.  Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

25.000,- vi er nu i nyt regnskabsår. 



   

                                                                             

 

 

11.  Status fra Nivå Nu 

Der afholdes kaffemøder i Nivå Nu med godt mellemrum. Der er masser af ak-

tiviteter for børn hele sommeren. Pigeboksning er startet op igen i Hallen. Der 

er Nivådagen den 6/9 for hele Nivå. 

Der er bekymring for midler i forhold til det nye boligforlig. Kommunen kom-

mer til at betale mere til helhedsplanerne.  

12.  Forslag fra beboere 

Ansøgning om lægning af græsarmering til elscooter udenfor terrasse. Der gi-

ves tilladelse til beboeren, mod fuld afholdelse af udgifter til etablering og re-

etablering. 

13.  Eventuelt 

 Intet. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 3. august 2020 kl. 16.15 


