
4’eren
Nivå den 8. december 2017

Afdelingsbestyrelsesmøde
torsdag den 7. december 2017

Jubilæum

Flemming Eliasen er tovholder på Jubilæumsfesten den 5.juni 2018.
Flemming indkalder snarest alle interesserede parter til brainstorm møde.
Der blev talt om eventuelt søge Kommunens kulturudvalg om tilskud, men det skal være
helt specifikke emner, som f.eks underholdning e.lign.

1 Valg af referent

Niels Søndergaard

2 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
• pkt 8, indhentelse af tilbud på eventuelt alternativt net.
• pkt 9, Julekomsammer, praktiske opgaver.

3 Godkendelse af referat(er)

Referat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 16.november.
Godkendt
Referat af ekstrordinært afdelingsbestyrelsesmøde 7. december.
Godkendt

4 Meddelelser fra formanden

Repræsentantskabet i Fredensborg Boligselskab har valgt John Resting, Linda Storgaard
og Poul Temple til bestyrelsen.
Alle regnskabe godkendt af Reræsentantskabet. Edel (vores sekretær i KAB) har haft
sidste arbejdsdag.
Der har været problemer ved en ungdomsfest i Laden med flere ødelagte ting, lejeren
har accepteret at betale. John Olsen (dirigent ved det ekstraordinære afdelingmøde)
medbringer projekter og lærred.
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Forbrugerafregningen viser (hvis forbruget i resten af varmperioden holder) er mindre
forbrug på 4,5%. og et overskud på økonomien på kr 202.638. Vandforbruget viser
et beregnet overskud på kr. 106.736, svarende til 9,1% (forudsat uændrede priser og
forbruget ligger som budgetteret)
ACUBISS indføres som afregning for rådighedsbeløbet.
Det er lavet en positivliste over hvilke opgaver, som må udføres at ejendsfunktionærene,
og hvilke opgaver som der skal hentes eksterne håndværkere til, disse regler er blevet
strammet op.
Der er startet en indkøbsportal op, den virker tilfredstillende.

5 Ekstrordinært afdelingsmøde 18. december

Alt er klart til det ekstraordinære afdelingsmøde den 18.december 2017, det aftaltes at
kaffen skal være klar før mødets start.

6 Meddelelser fra/til Ejendomskontoret

Der er modtaget tilbud på revneforsejling af revner i asfaltstierne, der afventes ét tilbud
mere. Der er plads til reparationerne i budgettet.
Disse revner skal helst laves i vintersæsonen, så EK regner med at arbejdet går i gang i
januar.
Der et prøve opsat LED lamper ved skurene nummer 208 og 209, og endegavlslamper
ved nummer 208 og 214.
Lamperne har forskelligt toner lys, og EK vil meget gerne have tilbagemelding om hvilke
tone der er bedst.
der er en investering i at udskifte lamperne, men beregninger viserat der er overskud
efter 4 1/2 år, hvorefter vi vil spare ret meget i el-udgifter hvet år.
Vi har fået et tilbud om energicheck fra kommunen EK ser på sagen.

7 Kommunikation til/fra afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at mail til ”bestyrelsen@4eren.dk” skulle distribueres til alle be-
styrelsesmedlemmer og suppleanter. Det blev også besluttet at indtilvidere vil Niels Søn-
dergaard svare beboeren, enten ved svaret, eller ved en anerkendelse af at have mod-
taget mailen, og den er sendt videre til rette vedkommende.
Der skal være bcc. på alle mail ud af huset.

8 Alternativt netværk

Det ser ud til at vi kan – for enten en meget beskeden sum, eller betalt over prisen
på internet – kan få adgang til et alternativt til YouSee internet over COAX-kablet. Det
foreløbige estimat ville være kr. 120 for en 100/100MBit linie.
Dett ville ikke ændre på antenneforholdene, idet vores kontrakt med YouSee løber ca 4
år endnu.
Sagen blev udskudt til næste møde.
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9 Afdelingens julearrangement

Afdelingen jule arrangement blev diskuteret og detailerne tilrettelagt.

10 Nyt fra udvalgene

Beboerbladet udkommer som planlagt den 8. december
Næste blad kommer den 15. februar, dealine for indlæg er 1. februar.

11 Punkter til næste møde

• Netværk i bebyggelsen (Niels)
• Udlejning af laden (Louise)

12 Næste møde

Onsdag den 10. januar 2018 kl 18:00 i Laden

13 Eventuelt

Intet at bemærke

Niels Søndergaard
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