Nivå 27. januar 2018

Referat af Udvalgsmøde i Niverød 4 torsdag den 25. januar 2018 kl.
18 i beboerhuset Laden.
Til stede: Lone Albret, Allan Vitting, Merete Dam, Flemming Eliasen, Kenneth Jensen, formand Henrik Harsberg, Anni Salée, Louise Sidenius, Leif Salée, Niels Søndergård og Ivan Lynge.
Afbud: Ester Kold
Referent: Ivan Lynge
Velkommen Formand Henrik Harsberg bød velkommen og takkede de fremmødte for deres
indsats og interesse for at bidrage til fælles aktiviteter i årets løb i Niverød 4. Herefter en
præsentationsrunde.
Spiseklubben Fortsætter med spiseaftener i 2018 som i 2017. Der har generelt været et fint
fremmøde med omkring 30 deltagere – også nye beboere med børn.
I enkelte tilfælde har der beklageligvis været et mindre fremmøde. Spiseaftenerne finder sted
på tirsdage og torsdage.
Spiseklubben annoncerer på hjemmesiden, i beboerbladet og på beboerhusets hoveddør – og
meget gerne efter mund til mund-kommunikation.
Jubilæumsudvalget. Der vil blive indkaldt til det første møde i begyndelsen af februar. Her
vil være mulighed for at komme med indfald og idéer til, hvordan jubilæet skal arrangeres og
forløbe.
Poteklubben. Merete orienterede om Poteklubbens aktiviteter med hundetræning, hundeterapeut, foredrag og deres fb-gruppe Poteklubben for Mariehøj og Kvartererne, hvor man
udveksler informationer og synspunkter.
Webudvalget. Niverød 4s hjemmeside er afdelingsbestyrelsens hjemmeside. Webmaster Allan sætter de opslag på hjemmesiden, som han får fra afdelingsbestyrelsen. Allan opfordrer
afdelingsbestyrelsen til at komme med oplysninger til brug på hjemmesiden.
Det Grønne Udvalg har fået ny beboerrepræsentant, Ester Kold. Udvalget er i tæt samarbejde med EK om idéer til nye tiltag, vedligeholdelse og ændringer af beplantninger, torve og
legepladser i bebyggelsen. Leif indkalder udvalget til møde i den kommende tid.
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Aktivitetsudvalget. Med beboerrepræsentant og udvalgsformand John Friedrichsens fraflytning er der ingen aktuelle planer om aktiviteter. Heldigvis er der beboere, der fra tid til
anden arrangerer ad hoc-aktiviteter.
Sportsudvalget. Søndag formiddag fra 10 – 12 er reserveret til beboere, der sammen med
andre beboere vil dyrke badminton eller bordtennis. Sådan bruges tiden aktuelt – dog ikke hver
søndag. Hvis tiden er ledig, kan den bruges individuelt. Petanque. Når vejret bliver mildere, vil
spilletider blive annonceret. Leif træffer aftale med EK om, at banen bliver klar til den tid.
Redaktionsudvalget. Beboerbladet er det seneste år udkommet planmæssigt med 5 numre.
Det samme er planen for det nye år. Bente har som opsætter af bladet ønsket at trække sig så
snart, der kommer en ny. Det er vi så på udkik efter.
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