
   

                                                                             

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

14-august-2019 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden ændringer. 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Intet. 

 

3. Nyt fra driften ved Mikael Pedersen 

a) Kommunen kontakter os til efteråret for at tale om den nye affaldssorte-

ring. Der kommer en konsulen ud og taler med os. 

b) Udskiftning af taget på Hallen sker fra uge 37-41. Hallen vil kun være 

lukket en enkelt dag under vejs. Dagen varsles ugen inden. 

c) Der kommer årligt brandsyn i Hallen i uge 35. 

d) Der er 1. års gennemgang i Tårnhaven fredag den 16/8 kl. 9.00 på Ejen-

domskontoret. Lotte deltager. 

e) Opgradering af køkkener i 1. værelses lejligheder er planlagt fra uge 35-

40. 6 køkkener opgraderes. 

f) Der leveres en palle fugesand der kan bruges frit imellem fliserne på ter-

rasserne i stueplan. 

 

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

Rulleplanen gennemgået med følgende kommentarer: 

a) Sokkelmaling er åbenbartbikke lige til. Vi får Weber der har leveret sok-

lerne ud og fortælle om løsninger. 

b) Mikael går en runde med Kenneth og kigger på husordens overtrædelser. 

c) Mikael henter et tilbud på at flytte vores overvågning til G4S, der bruges 

i 101. 

d) Maling af kældre og udskiftning af belysning i kældre sættes i gang. 

e) Rens af ventilation sættes i gang. Ejendomskontoret godkender varsler 

inden udsendelse for at undgå uduelige varsler. 

f) Vi får maleren ud i løbet af efteråret og udbedrer alle de småskader der 

er i opgangene. 

 

5. Varmeprojektet slutstatus 

Vi mangler stadig at få skiftet ventiler og installeret varmemålere i 2 lejlighe-

der da beboerne ikke var hjemme. De har fået en sidste chance. 

 

6. Afdelingsgennemgang 2019 opfølgning 

Ikke det store. Vi var godt tilfredse med gennemgangen. 



   

                                                                             

 

 

 

7. Formanden orienterer 

a) Vibo holder temamøde den 27/8 omkring opgangsmøder. Hanne, Lotte og 

Peter deltager. 

b) Kommunen kommer og laver et energicheck af afdelingen den 20/8. Lotte 

deltager. 

c) Festen i Tårnhaven 31/8 er ved at tage form. Der kommer hoppeborge, mad 

og øl, vand og vin. 

 

8. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 

Vi har 22.471,43 kr. tilbage. 

 

9. Status fra Nivå Nu 

Nivå Nu søger en ny familiemedarbejder efter at Christina er blevet leder af 

Nivå Nu. 

 

10.  Ny legeplads 

Tilbud gennemgået og godkendt. Vi ender på ca. 130.000 for nye legeredska-

ber og 100000 for beplantning og fjernelse af jernbanesveller på legepladsen. 

 

11.  Tilbud fra gartneren 

a) Tilbud gennemgået og arbejder sat i gang. Rampen ned mod vejen ved 74 

blødes ud så den ikke er så stejl.  

b) De hækplanter der blev plantet mod stamvejen efter renoveringen udskiftes 

til nogen der vokser op som resten. 

c) Der plantes sommerfuglebuske ved 76 der hvor træet blev fældet. 

d) Cotaneastre ved legepladsen fjernes og der plantes stauder. 

e) Det runde bed ved 73 der er bart tilplantes med cotoneastre. 

f) Den lave hæk ved indkørslen mellem 75 og 79 fjernes og udskiftes med 

chaucesten og nogle store sten til at forhindre indkørsel mellem bilerne. 

g) Bommene ved indkørslerne flyttes ud til parkeringspladsen så vi undgår 

parkering foran dem. 

 

12.  Evaluering af udvalg 

Vi diskuterede vores udvalg og er enige om at nedlægge de fleste da de ikke 

giver os den hjælp vi havde regnet med da vi oprettede dem. 

Følgende udvalg nedlægges: 

Ture&Event 

IT 

Bygning 

Beplantning 

Hus 

 

Tilbage er kun Haludvalget og legepladsudvalget der nedlægges når legeplad-

sen er blevet renoveret. 



   

                                                                             

 

 

 

13.  Forslag fra beboere 

 Dørtryk ved hoveddøre rengøres. Det kommer fremover på som en månedsop-

gave at aftørre dem. 

 

14.  Eventuelt 

Vi undersøger om vores tomme biorum kan udlejes som ekstra pulterrum til 

beboere. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 4. september 2019 kl. 18.00 


