
  
 

 

 

 

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV 

 
torsdag den 9. august 2018, kl. 18:30 

 
 

Til Stede: Niels Søndergaard, Ivan Lynge, Cindy Juhl Svendsen, Rie Eliasen, Tom Føhns. 

Afbud fra: Louise Sidenius, Morten Schmidth, Lisbeth Hansen, Børge Frisbæk. 

 

Referat 

 

1. Valg af referent 
• Cindy Juhl Svendsen 

 

2. Godkendelse af referat 
• Referat af AB-møde den 14. juni 2018 blev endeligt godkendt. 

 

3. Godkendelse af dagsordenen 
• Dagsordenen blev godkendt.  

 

4. Ejendomskontoret, orientering 
 

• Etablering af afskærmningskant på den lille legeplads => Tilbud på ca. 6500,- 

kr.  

➢ Bestyrelsen beslutter at arbejdet sættes i gang. 

 

• Der er blevet udarbejdet en gratis energirapport. Der hvor det kan betale sig at 

sætte ind, er ved udskiftning af ruderne, til energiruder. Dette gøres allerede 

når der er punkterede ruder som skal skiftes. Det sker efter venteliste. Det 

anbefales endvidere at få skiftet ovenlyskuplerne. Dette vil koste ca. ¼ million. 

Derudover kan der med fordel isoleres yderligere under vinduerne i haverne. EK 

har kontaktet en tømrer vedr. et tilbud på hvordan dette kunne laves og hvad 

det evt. vil komme til at koste. 

 
5. Formanden, siden sidst 

 
• Domænet ”4eren.dk” er nu ejet af Fredensborg Boligselskab, Niverød IV, og 

betales automatisk fra ejendomskontoret.  

 
• Opfølgning på sidste referat punkt 8.3 (IT og hjemmeside): Formanden har fået 

adgang til plads på vores område på one.com’s server, så alle dokumenter vil 
for fremtiden blive opbevaret der. 

http://4eren.dk/attachments/article/74/2018_06%20-%20140618.pdf
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• Frivillige beboere har vasket gardinerne og vasket loft og væggen i Laden. 

Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin tak for arbejdet, som stadigvæk 

pågår. 

  

• Formanden har aftalt med Jørgen Aastrup, at han kommer herop og laver 

regnskabet udlejning af Laden. For fremtiden skal regnskabet laves mere enkelt 

og hver uge.  

 
• Formanden har fået en kopi af en klage over støj. Klagen er behandlet af 

Driftchefen, men der bliver spurgt efter ændringer i Husorden: ”Igen til aften 

(fredag) bliver vi “underholdt” af bagboerne, (som er fælles naboer). Kedeligt 

sprog, og højttalende. [........] Formanden må tage initiativ til opgradering af 

husordenen, så vi får fred allerede denne sommer!”  

➢ Klagen er for lidt konkret til at bestyrelsen kan tage sig af den, og 

bestyrelsen kan ikke ændre i husordenen, det skal ske på et 

beboermøde. 

  
• Der tages ikke backup af den nyindkøbte computer, som allerede anvendes til 

udfærdigelse af nøglebrikker, men som påtænkes at skulle bruges til regnskab 

for udlejning af Laden. Vi kan vælge at købe en harddisk, et DVD drev, eller 

måske endog tænke lidt ud af boksen og købe adgang til en konto i skyen.  

➢ Bestyrelsen beslutter at der indkøbes en ekstra harddisk. 

 

• Formanden ser gerne, at der dannes en projektgruppe, som kunne se på, hvilke 

ønsker man kunne have til en gennemgribende renovering af køkkenet i Laden, 

(på længere sigt, der er i øjeblikket ikke økonomi til investeringer).  

 

• Formanden mener, at bestyrelsen skal se på, hvad der kan gøres for at få nye 

vaskemaskiner og tørretumbler i vores fællesvaskeri, herunder også et 

bookingsystem og afregning over huslejen. Der bør nedsættes en projektgruppe, 

med deltagere af beboere, som tit benytter vaskeriet. 

➢ Louise spørges om hun vil være med i denne projektgruppe. Hvis 

nogle beboere har lyst til at være med i denne proces, er de meget 

velkomne til at skrive til bestyrelsen@4eren.dk 

 

• Bestyrelsen har talt med beboere som ønsker at arrangere facade 
nedvaskningsdage.  

➢ Der haves spande og mopper til dette. 

 

6. Valg af AB-udpeget repræsentantskabsmedlem og suppleant 
 

• Da Lone Albret, som var udpeget af afdelingsbestyrelsen, ved sidste 
repræsentantskabsmøde blev valgt ind i organisationsbestyrelsen, er hende 

plads blevet vakant.  

- Bestyrelsen indstiller Niels Søndergaard til AB-udpeget medlem af  

repræsentantskabet og Rie Eliasen til suppleant. 

 
 

mailto:bestyrelsen@4eren.dk
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7. Årsberetning 2017/2018 

 
• Ansvarlig formand Niels Søndergaard. 

- Hver aktivitetsansvarlig leverer indlæg fra deres respektive 

gruppe. 
  

8. Oplæg til regnskabsaflæggelse 

 
• Aftale med Jørgen Aastrup (KAB) om gennemgang af regnskabsprincipper, samt 

budget og regnskabet for 2017-2018, for bestyrelsens økonomiudvalg, herunder 

også et specificeret regnskab over Laden (både selskabslokaler og hallen). 

 
9. Distribution af referater, indkaldelser mm. 

 
9.1  Referaterne af AB-møder  

• Bestyrelsen bedes diskutere, om vi kan dele vore distribution op, således at de 

beboere, som melder sig, kan få de fleste dokumenter pr. mail / på 
hjemmesiden, og de, som stadigvæk ikke har denne mulighed kan få 

dokumenter på papir eller til eftersyn på Ejendomskontoret (dette er naturligvis 
afhængigt af hvilken type dokumenter (indkaldelser til beboermøder skal 
stadigvæk uddeles på papir)). Administrator af liste? 

➢ Der spørges i næste beboerblad om dette er noget der er stemning 

for. 

9.2  Dagsordener 
• Bestyrelsen er blevet spurgt ind til offentliggørelse af dagsordner til AB-

møderne. Der står intet i vores forretningsorden om dette, derfor har AB 
kontaktet KAB for at få klarlagt reglerne for området. 
➢ AB afventer svar fra KAB’s juridiske afd.   

 
10. Udlejning af Laden 

 
10.1 Priser  
 

10.2 Regnskab  
 

10.3 Restriktioner  
 

10.4 Stillingsopslag  
➢ Pk.10.1-10.4 udsættes til næste møde. 

 

10.5 Rengøring  
Det er mere end 4 år siden, at vi fik skrevet en kontrakt med Renell, det er måske på 

tide med en ny udbudsrunde. 
➢ AB beslutter at der indhentes nye tilbud på rengøring. 

 
 

11. Udvalgene, orientering 
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11.1 Råderetsudvalget (Niels Søndergaard)  

 
Til vedtagelse/indstilling:  

• Intern forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen  

Vedlagt denne dagsorden, godkendes på afdelingsbestyrelsesmødet. AB-
forretningsorden er et internt arbejdsredskab for bestyrelsen og ikke offentligt 
tilgængeligt (iflg. Fredensborg Boligselskabs Vedtægter §18 stk. 5). 

➢ Udsættes til næste møde d.13/9-2018. 
 

• Forretningsorden for afdelingsmøder  

Bestyrelsens indstilling skal vedtages, selve forretningsordenen skal godkendes af 

afdelingsmødet. 

➢ Udsættes til næste møde. 

 

• Forslag til husorden 

Bestyrelsens indstilling skal vedtages, selve husordenen skal godkendes af 

afdelingsmødet. 

➢ Udsættes til næste møde. 

 

• Sportsudvalget  
Bestyrelsens indstilling skal vedtages, selve regelsættet skal godkendes af 

afdelingsmødet.  
 

• Vedligeholdelsesreglementet (kun mindre korrektioner, indholdet er lovbestemt) 
  

• Installationsretten (kun mindre korrektioner, indholdet er lovbestemt) 

 
  

11.2 Det grønne udvalg (Louise Sidenius)  
 
11.3 Sportsudvalget (Ivan Lynge)  

 
• Nøglebrikscomputeren er opstillet og kører. Udvalget skal revidere vejledning til 

nøglebrikker og adfærd i hallen. (se gældende regler i appendiks pkt. 8) 
  

11.4 Redaktionsudvalget (Ivan Lynge)  

 
• Jubilæumsnummeret af beboerbladet er udkommet og uddelt til alle beboere. Det 

næste beboerblad påtænkes at skulle udkomme i oktober.  
➢ Alle beboere opfordres til at indsende indlæg før deadline den 1. 

oktober.  

 
11.5 Aktivitetsudvalget (Rie Eliasen)  

 
• Jubilæumsfesten beløb sig til cirka kr. 34.000 af de bevilgede kr. 50.000. Der er 

trukket kr. 13.000 på diverse kontoen for trykning af Jubilæumsskriftet i 

regnskabsåret 2017.  
• Finansiering af den påtænkte julefest i Laden sker gennem konto for fester (max kr.  

10.000).  
Næste møde i aktivitetsudvalget vedr. juletræsfesten er d.26/9-18 kl.19 i 
hyggerummet.  

 



AB-mødereferat August 2018 4eren 

Side 5 af 6 
 

 

11.6 Chikaneudvalget (Louise Sidenius)  
 

• Status på brev til kommunen?  
➢ Udsættes til næste møde. 

 

11.7 Antenne- og webudvalg (Niels Søndergaard)  
 

• Medlemmer:  
• AB-ansvarlig Niels Søndergaard  
• Lisbeth Hansen  

• Morten Schmidt  
• Beboerrepræsentant Inge Falk-Petersen  

 
➢ Udvalget holder møde med Claus Nielsen fra YouSee snarest muligt 

efter ferien. 

 

12. Alternativt internet 
 
• For at gøre det klart, så kommer bestyrelsen ikke til at røre YouSee kontrakten før 

naturligt udløb af den nuværende kontrakt.  

• Vi køber nogen eksperthjælp af KAB medarbejder Kim Christoffersen (efter 
regning).  

• Projektgruppen består af Niels Søndergaard  

• Vi starter med en prækvalifikationsrunde, hvor vi skal have afklaret, om der er 
leverandører, som kan leve op til vores betingelser.  

• Juridisk frigørelse fra alle restriktionen (omkring internet) fra YouSee.  
• Ingen initial investering af Fredensborg Boligselskab.  

• Ingen garanti for antal kunder overfor leverandøren.  
• Skal være billigere/hurtigere end de nuværende muligheder. 

➢ Alle er velkommen hvis de vil være med i udvalget. Niels 

Søndergaard fortsætter arbejdet. 

 

 

13. Velkomst af nye lejere 
 

• Velkomstmappe, sidst udkomne beboerblad vedlægges. Udarbejdes af ? 

➢ Udsættes til næste møde. 

 
14. Eventuelt 

 
• Hvem vil arrangere vores julefrokost? 

➢ Cindy + andre der har lyst? 

 

 

• Det bedes bemærket, at der er en trykfejl i det sidste beboerblad, som udpeger 

den 12. december til en torsdag, men AB-mødet finder sted torsdag den 13. 

december 2018 
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APPENDIX 

Bilag: (gældende papirer):  

1. Lov om leje af almene boliger (Nr. 228 af 9/3/2016)  

2. Lov om almene boliger m.v. (Nr. 1116 af 2/10/2017)  

3. Installationsretten (lovbestemt)  

4. Vedligeholdelsesreglementet (lovbestemt)  

5. Fredensborg Boligselskab, Vedtægter 2016  

6. Husorden for Niverød IV  

7. Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV  

8. Sportsudvalget 

 

http://bl.dk/media/2217542/lov-om-leje-af-almene-boliger-nr-228-2016.pdf
http://bl.dk/media/2217392/lov-nr-1116-om-almene-boliger-2017.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/Installationsretten.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/Vedligeholdelsesreglementet.pdf
https://algon.dk/4eren/static/Vedtaegt2016.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/gyldigHusorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/gyldigHusorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/sportsudvalget.pdf

