
Nivå 13. april 2018

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV
onsdag den 12. april 2018

Til Stede: Ivan Lynge, Niels Søndergaard, Louise Sidenius, Cindy Juhl Svendsen,

Tom Føhns, Børge Frisbæk

Referat

0.

Før mødets begyndelse meddelte suppleant Lone Albret og bestyrelsesmedlem-

merne Leif Saleé og Anni Saleé, at de ønskede at udtræde af bestyrelsen med

øjeblikkelig virkning.

Dette accepterede den resterende del af bestyrelsen, hvorefter Cindy Juhl Svend-

sen indtrådte som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen, og AB fortsatte mødet.

1. Valg af referent

Niels Søndergaard.

2. godkendelse af referet

Referat af AB-møde den 14. marts 2018 blev godkendt.

3. Formanden, siden sidst

Har talt med Nivå Nu, men kunne ikke deltage i mødet. Har aftalt møde med

Bjarke fra Nivå Nu, som ville orientere om, hvad de lavede, og om de også kunne

gøre noget for andre aldersklasser (end de unge).

Mail fra Nivå NU om fællesspisningen: Nivå Nu - fællesspisning, AB besluttede,

at vi gerne vil være med på invitationen.

AB besluttede, at vi overtrækker vores rådighedsbeløb med kr. 3.000, til køb af
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en ny computer til nøglebrikker til sportshallen, vi forsøger senere at få pengene

refunderet fra en anden konto.

AB besluttede at Louise Mui Sidenius og Cindy Juhl Svendsen er AB ansvarlig

personer for Nivå Nu, og derved repræsenterer AB i Nivå NU.

4. Ejendomskontoret, orientering

Status på lampeudskiftningen til LED lys. Der har været meget få henvendelser

omkring de opsatte prøvelamper, og der er opsat prøvelamper på den nordøstlig-

ste blok fra en anden leverandør. Der indhentes tilbud på udskiftning af udendørs

lamper (der regnes med en 4-årig tilbagebetalingstid).

EK har set på beplantningen i de små bede inde i bebyggelsen, der vil blive plantet

erstatning for de planter, som ikke har klaret sig.

Det er beboernes egen opgave at bringe haveaffald til EKs plads. Ek henter dog

hos de beboere, som ikke selv kun pga. af alder eller sygdom.

5. Udvalgene siden sidst

Det grønne udvalg har fået en henvendelse fra beboerrepræsentanten, Louise

Mui Sidenius svarer.

Jubilæumsudvalget har programmet klart, festudvalget inviterer ikke andre end

beboerre fra 4eren (da der udskænkes alkohol, skal det være et lukket selskab)

Sportsudvalget planlægger at købe nøglebrikkomputeren i denne måned. Se pkt

3.

Redaktionsudvalget tror på udgivelse af ”4eren” omkring 18. april.

6. Uddelegering af ansvar, arbejde og kompetente

Udarbejdelse af de regler til forretningsordenen, som gælder for uddelegering af

opgaver.

Ivan Lynge, Louise Mui Sidenius og Cindy Juhl Svendsen vil kikke på forretnings-

ordenen (sammen med formanden), for at identificere eventuelle ændringer.

(Uddelegering sker fra AB under ansvar, således, at beslutninger truffet af det an-

svarlige bestyrelsesmedlem, såfremt den har konsekvenser ud over den gruppe,

som den er taget i, skal forelægges ved førstkommende AB-møde til oriente-

ring/godkendelse).

AB satte deadline for ændringerne for forretningsordenen til at være før det or-

dinære beboermøde i november.
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7. Garanti på vores sti renovering

Status på lapning af huller på stierne..

Der er ikke garanti på lapning af hullerne. AB var enig om, at det ikke var kønt,

men det er den eneste måde, man kan lappe huller på.

Stierne er ikke lavet rigtigt, da de blev renoverede, idet underlaget ikke er tykt

nok, så beboerne må leve med stier (og de sorte lapper), indtil vi får råd til en

gennemgribende renovering.

8. Parkering på vejene og pladser

AB diskuterede parkeringsreglerne, og mener ikke at den nuværende løsning er

holdbar.

Forslag om at lave båse i den ene side af stikvejene, og opsætte skilte, så re-

striktionerne ikke kun står i husordenen (og derfor ikke er kendt af gæster).

AB vil blive nødt til at spare op til disse tiltag, såfremt et beboermødet vedtager,

at vi laver den løsning.

Formanden undersøger, om vi skal søge tilladelse hos kommunen.

AB var imod, at vi entrerer med et privat parkeringsselskab.

9. Indbydelse af tilbudsgivere “Fibernet”.

Diskussion i bestyrelsen om videre arbejde med Fibernet alternativ til det eksi-

sterende COAX netværk fra YouSee.

Formandens tilbud (estimeret) lige nu er, kr 99 for en 200/200 MBit/s linie + plus

anlægsudgifter hos tilmeldte kunder kr 75, ialt kr 174 pr måned (og anlægget

bliver 4’erens ejendom i løbet af nogle år.

Fremtidsudsigterne for både internet og TV-programmer afhænger af fremtiden

for COAX, vi bør nok have et alternativ.

Vi får kontakt med KAB medarbejder, som har erfaring i at lave udbudsarbejde.

10. Telefonpenge

Iflg. regler om “Afdelingsbestyrelsens udgifter” fra KAB, skal dette spørgsmål

tages op og vedtages hvert år.

Reglerne siger: Betaling for faktiske udgifter, kan betales efter regning eller som

en skattefri udbetaling.

AB valgte et skattefrit beløb til godtgørelse af udgifter.

Størrelse beløb (ved personlig skattefri godtgørelse): Alle i bestyrelse blev enige

om at få udbetalt kr. 1.375 i 2018, der er præsedens for et noget større beløb.
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12. Regler for beboernes brug af Laden

AB opfordrer til arrangementer både i og udenfor AB, og brug af laden er gratis,

også hvis der deltager andre (som er tilknyttet Fredensborg Boligselskab)

13. Eventuelt
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