
   

                                                                             

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

9-januar-2019 

 
Deltagere: Peter Vilain, Lotte Corvinius, Hanne Heilmann, Svend Larsen, Kirsten Kragh, William Leidersdorf, Kenneth 
Kirkegaard, Mikael Pedersen 
  
Fraværende: Ingen 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden ændringer 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

 Vores vedligeholdelsesreglement skal opdateres da det ikke helt stem-

mer med virkeligheden.  

 Mikael undersøger med Velfac om plastik på ruderne ødelægger dem og 

hvordan de forholder sig til brug af plastik på ruderne.  

 En beboer har spurgt om man kunne sætte en krog på vinduer og terras-

sedør for at holde døren/vinduet i blæsevejr. Det kan man umiddelbart 

godt. Vi kommer med et forslag til ændring af husorden og krog. Forud-

sætningen bliver at krogen bliver siddende ved fraflytning så der ikke 

skal udbedres huller.  

 Bommen ved hallen får ændret lås så nøglen til Huset kan bruges til at 

lukke bommen op ved udlejninger. 

 Der er startet en ny mand i stedet for Willy. Han kører affald og repare-

rer maskiner i materielgården. 

 

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

 Rulleplan gennemgået og vi kan fremhæve følgende: 

 Udbedring af asfalt er endnu ikke tilendebragt og der bliver nu lavet en 

klagesag på Gravmand for ikke at overholde aftalen. 

 Døren i Hallen er måske ikke så skidt som vi troede. Mikael laver en ter-

mografering (er den tæt eller ej) af døren og så vil vi se om vi beholder 

den eller om den skal skiftes. 

 Tilbud på kældermaling og renovering af nedgange til kældre indhentes 

nu. 

 Tilbud på renovering af faldstammer i kældrene indhentes nu. 

 Møde med Hags om renovering/opgradering af legepladsen aftales inden 

længe af Mikael. 

 Møde med BWT om vand blødgøringsanlægs test aftales nu. 



   

                                                                             

 

 

 Opgangsdørerne har fået olie og er klar til vinteren. 

 Nødudgangen i Hallen har fået en ekstra tætningsliste og er nu tæt. 

 

5. Varmeprojektet 

Vi har fået tilbud på varmeprojektet. Det ender på en pris på ca. 2.5 million. 

Lidt mere end vi havde regnet med, men der er penge i budgettet til det. Breu-

ning VVS vandt udbuddet og de planlægger projektet nu og sender 2 måneders 

varsel ud når de er klar med en plan. Projektet starter formodentligt i april/maj. 

 

6. Formanden orienterer 

 Nivå Nu har inviteret til et formandsmøde med de 3 formænd i 101-103 

for at finde ud af hvordan vi skal bruge de 25.000 kr. vi vandt i VIBO. I 

103 synes vi at der skal holdes en fællesfest i Tårnhaven a la åbningsfe-

ste i sommers. 

 BL holder den årlige kredskonference 1-2 februar. Hanne, Lotte, Wil-

liam og Peter deltager. 

 2 timers parkering uden p-billet er indført på parkeringspladsen. Skiltene 

ændres af Scanparkering. 

 Finansiering af baldakinprojektet er ved at falde på plads og når kommu-

nen har godkendt projektet indkalder vi til ekstraordinært beboermøde. 

 Opgradering af 1. værelseskøkkener er langt om længe også ved at være 

på plads og der sendes breve ud til de berørte lejligheder i ST-1 og 3-1(i 

de blokke der har et etværelses på 3. sal. 

 Hallen har indbragt 18.438 for udlejning til bokseklubben i andet halvår 

af 2018. 

 Frivilligmiddag blev skubbet til slutningen af januar og alle der har del-

taget i udvalgsarbejde inviteres. 

 

7. Temadag 

Vi fandt en lørdag hvor vi alle kunne deltage i en temadag/teamdag hvor vi kan 

lære at arbejde bedre sammen og udnytte hinandens stærke sider bedre. 

 

8. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

1048 kr. tilbage. Beboermødet var dyrt  

 

9. Status fra Nivå Nu 

 Frederik Gehrke er stoppet i Nivå Nu og hans stilling er slået op 

 Der er styregruppemøde den 28/1 i Nivå Nu. 

 Haludvalget afholder en høvdingebold turnering 23/2 for alle i Nivå for 

at udbrede kendskabet til vores sportshal og dermed øge udlejningen. 

 

10.  Forslag fra beboere 

Ingen. 

 



   

                                                                             

 

 

11.  Eventuelt 

 Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. februar 2019 kl. 18.00 


