
AB-mødereferat Juni 2018 4eren 

1 
 

 

 
 

 

 

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV 

 
torsdag den 14. juni 2018, kl 18:30 

 

 

Til Stede: Ivan Lynge, Niels Søndergaard, Louise Sidenius, Cindy Juhl Svendsen, Rie Eliasen, 
Lisbeth Hansen, Børge Frisbæk, Tom Føhns. 

Afbud fra: Morten Schmidth. 

 

Referat 

 

1. Valg af referent 

Cindy Juhl Svendsen 

 

2. Godkendelse af referat 
Referat af AB-møde den 17. maj 2018 blev endeligt godkendt, med den bemærkning, at Niels 
Søndergaard burde have stået på som medreferent, og med følgende berigtigelse 

(iflg fhv. formand Henrik Harsberg) af punkt 7 (om stiprojektet): 
”Stiprojektet var en udløber af den store renoveringssag, og det blev finansieret 

af opsparede midler på reguleringskontoen. Den var oprettet efter omprioriteringen 
i 2004. Der var derfor nogle helt faste økonomiske rammer, som skulle 
overholdes. Endvidere havde den megen arbejdskørsel ved renoveringen slidt 

meget på stierne. Så en retablering var stærkt påkrævet, og en reetablering indgik 
i øvrigt også i renoveringssagen. 

Det ideelle ville have været, at hele fundamentet for stier og pladser var blevet 
renoveret. Det ville imidlertid have betydet både en fornyet opgravning af hele 

Niverød IV og en huslejeforhøjelse. Den økonomiske ramme er yderligere begrundelsen 
for, at en del af Niverød IV ikke fik ny asfaltbelægning for et par år 
siden. 

Jeg kan til orientering oplyse, at rådgiver blev sendt hjem mindst to gange, fordi 
ambitionerne var for høje i forhold til den økonomiskeramme.” 

 

 

3. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt.  

Dagsordenen er lavet således at sager, hvor tilstedeværelse af Ejendomskontoret er vigtigt 
ligger først på dagsordenen. Således at efter disse punkter kan personalet fra 

Ejendomskontoret forlade mødet. 

 

http://4eren.dk/attachments/article/74/2018_05%20-%20170518.pdf
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4. Ejendomskontoret, orientering 

• Sportshallen lejes ud til en ret lille pris, hvad er forklaringen på, at det ikke er 

markedsprisen vi får ved udlejning til kommunen? 

➢ Lejen er styret af hvad kommunen vil give. Hallen kan ikke udlejes på 

anden vis, da det er sidevirksomhed, og det må man ikke som en 

almennyttig forening. Kommunen står for renhold af hallen, og vi sætter 

penge af til vedligehold af hallen. Kommunen sørgede i øvrigt for at hallen 

blev vedligeholdt, da lejeaftalen blev ændret. Per Gyrum skolen lejer 

hallen ca. 6 t/ugen, særskilt fra kommunen. 

  

• Svar fra leverandøren af asfaltforseglingen: 

Produktet fejler intet, men vi kunne konstatere, at vi flere steder har været for 

gavmilde med produktet. 

 

Da revnerne flere steder var så små, at vi ikke kunne få det ned og derfor 

er det bare blevet til en hinde på toppen. 

Vi kan gøre det, at vi kan strå det af med sand, dette er dog kun en løsning der 

holder, mens sandet er på forseglingen. 

Hele ideen med revneforsegling er, at det skal være så elastisk som muligt, så 

det kan arbejde sig ned i revner etc. 

Lige for tiden er revneforsegling alle steder utroligt blødt og giver problemer. 

Grundet det ekstremt gode vejr ligner det nærmest, som det smelter. 

➢ Ejendomskontoret vil prøve at strø noget grus/sand over de steder hvor 

det er nødvendigt.  

• Parkeringsopmærkning på tilkørselsveje, pris, oversigtsplan? 

➢ Se punkt 7. 

 
5. Formanden, siden sidst 

• Formanden har på vegne af en beboer kommunikeret med KAB omkring nogle 

forsikringsspørgsmål. Der kom ikke en helt klar konklusion, idet der sker 

afgørelser af skadesager forsikringsselskaberne imellem, hvor vi ikke har nogen 

indflydelse. 

• Domain’et ”4eren.dk” ejes af en beboer, og ikke af afdelingen, formanden er i 

gang med at få det flyttet til afdelingen. 

• Formanden har talt med KAB, og vi kan indføre ACUBIZ afregningssystem for 

udlæg og kørselsgodtgørelse. 

Dette betyder, at kasserer jobbet bortfalder, da der faktisk ikke er noget arbejde. 
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Hvert medlem af bestyrelsen loader apps ACUBIZ ONE, som er ganske enkel at 

bruge. 

 

Kun udgifter, som på forhånd er aftalt i bestyrelsen, kan godkendes (med 

undtagelse af helt specielle sager, hvor der kan gives tilladelse fra formand og 

næstformand i forening). 

 

➢ Der var enighed om at det fremadrettet er denne løsning AB bruger. 

 

• Det er rygter om, at Fredensborg Boligselskab er ved at få en KAB ”standard” 

hjemmeside, formanden undersøger, om vi skal være med. 

• Inge Falk-Petersen har anmodet om at blive beboerrepræsentant i Web/An- 

tenneudvalget, og også om at vedblive med at være bestyrelsens kontakt til 

YouSee. 

➢ AB ønsker at kontakten til Yousee varetages af AB, men Inge Falk-Petersen 

er meget velkommen til at blive siddende i udvalget, som 

beboerrepræsentant. Formanden giver besked herom. 

• Formanden har fået lavet en generisk mail, som bør benyttes til al korre- 

spondence til den – til enhver tid – siddende formand. 

Mail til formanden: formand@4eren.dk 

Er der andre i bestyrelsen, som ønsker en sådan mailkonto? 

➢ Der var enighed om, at det er fint med en mail til formanden, og de 
resterende AB-medlemmer kan nås via den eksisterende mail 

bestyrelsen@4eren.dk 

 

6. Parkering på området 
• Michael Høj Rasmussen fra Fredensborg Kommune er blevet konsulteret. 

Da både parkeringspladser og tilkørselsveje er private, og da det ikke er forbudt 

ifølge lokalplanen, så kan vi udvide vores parkeringsområde frit. 

Vi kan og må, hvis vi lader ca. 2,5m fri (til brandkøretøjer), male parkerings- 

båse på tilkørselsvejene. Det undersøges om der skal et afdelingsmøde til, for at 

vedtage en sådan løsning. 

➢ Det er noget der skal vedtages på et afdelingsmøde. Forinden skal der 
udarbejdes et forslag til opmærkning og et prisoverslag, for et sådant 
projekt. EK har indhentet en foreløbig pris på afmærkning, som beløber 

sig således: Startpris 2500 kr. Derudover 45 kr. pr. løbende meter. 

 

 
7. Udvalgene siden sidst 

• Råderetsudvalget (Niels Søndergaard) 

➢ De juridiske papirer trænger til et stort eftersyn, bestyrelsen har sat en  

mailto:formand@4eren.dk
mailto:bestyrelsen@4eren.dk
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deadline for denne revision ved afdelingsmødet i november. 

Første punkt er vores egen forretningsorden, så den er på plads (se punkt 

9). 

Næste papir kunne meget vel være Forretningsorden for Afdelingsmøder. 

Formandens forslag til Forretningsorden for Afdelingsmøder. Den 

originale, nugældende version er Den originale version  

 

• Det grønne udvalg (Louise) 

Diskussion af tiltag. 

➢ Claes Andersson fra EK inviteres med på en ”mark”- vandring bl.a. vedr. 

plan for fældning og genbeplantning af træer. Han gen-inviteres til at 

være EK-repræsentant i det grønne udvalg. 

➢ Der indhentes pris på afskærmning/træflis til den lille legeplads. 

➢ Det lille bed på legepladsen ved 225/226 nedlægges og inddrages i 

sandkassen. 

 

• Jubilæumsudvalget (Ivan) 

➢ Evaluering (se punkt 11) 

 

• Sportsudvalget (Ivan) 

➢ Der er et stort behov for at Ivan kan lave nøglebrikker. Der er indkøbt en 

ny pc til formålet.  

 

• Redaktionsudvalget (Ivan) 

➢ Der arbejdes på en jubilæumsudgave. ”Det bliver et godt blad”. 

➢ Redaktionen og Afdelingsbestyrelsen opfordrer beboere til at skrive indlæg 

til bladet, både jubilæumsskriftet, men også fremtidige udgaver af bladet, 

eller deltage i udvalget. 

 

• Aktivitetsudvalget (Rie Eliasen) 

➢ De fleste fra jubilæumsudvalget har valgt at forsætte i aktivitetsudvalget. 

Der holdes møde i hyggerummet d.18/7 kl.19. 

➢ Der er fastsat en dato for juletræsfest. Det bliver d.25/11. 

 

• Chikaneudvalget (Louise Sidenius) 

➢ Der arbejdes på en skrivelse til kommunen. 

 

8. Uddelegering af ansvar, arbejde og kompetence 
 

8.1 Arbejds- og ansvarsfordeling 

• Se Bestyrelses ansvarfordeling. 

Gennemgang og opdatering af processer, opgaver og ansvarsområder. 

 

http://algon.dk/4eren/2018/jun/afd-forretningsorden.pdf
http://algon.dk/4eren/2018/jun/original.forretningsorden.pdf
http://algon.dk/4eren/static/Ansvarsfordeling.pdf
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➢ Vedr. Nivå Nu. Cindy Juhl Svendsen deltager i styregruppemødet mandag 
d.18/6 kl.16.30-18.30. Fremadrettet står Lisbeth Hansen og Louise 

Sidenius, for kontakten til Nivå Nu. 

 

 

 

8.2 Interne processer i AB 

• Snak om arbejdsgange i bestyrelsen, herunder beslutninger mellem AB- 

møderne, interne mails og svarfrister. 

➢ Der var enighed om at der skal tages hensyn til at folk har andet og se til, 

end bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt at de givne svarfrister er rimelige 

og overholdes. Det meste af AB-arbejdet bør foregå ved møderne, men 

det kan ikke undgås at der af og til vil dukke noget op på mail, som der 

skal konfereres om.  

 

8.3 IT og Hjemmeside 

• Serverplads, ekstern Webmaster, adgang kun gennem én kanal, som for tiden 

er webudvalget. 

Tilgang til backup og ekstern opbevaring af dokumentation af bestyrelsens 

arbejde. 

Køb af backupserver.  

Præliminært svar på bestyrelsesmail. 

➢ Niels taler med vores eksterne webmaster, om hvilke muligheder der er 

på vores nuværende domæne. Vi taler videre ved næste møde, når der 

foreligger nye oplysninger. 

 

9. Forretningsordenen 
 

• Forslag til revideret forretningsorden for afdelingsbestyrelsen. 

➢ Forslaget blev gennemgået, med enkelte rettelser/justeringer. 

 

10. Lademoster 
 

• Lige nu bliver Lademoster hvervet udført af frivillige fra bestyrelsen, der 

arbejdes på et opslag til stillingen. Hvordan klarer vi den nærmeste tid? 

➢ Rie Eliasen, Tavi Puertas, Lotte og Flemming Eliasen tilbød at overtage 

opgaverne i forbindelse med udlejning af Laden i et par måneder, imens 

AB får styr på stillingsopslag, arbejdsbeskrivelse ect.  

➢ AB takkede ja til det tilbud 😊 

 

11. Evaluering af Jubilæumsfesten den 9. juni 
 

• Jubilæumsudvalget syntes at dagen var en stor succes. Der kom mange glade  
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beboere, børn som voksne, og var med til at fejre dagen. Alle var glade. Maden 

var fantastisk. Det var hyggeligt med musik og dans efter middagen. 

 
 

 

12. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

APPENDIX 

Bilag: 

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.  

Fredensborg Boligselskab, Vedtægter 2016 

 
 

 

http://algon.dk/4eren/static/LovAlmeneBoliger.pdf
http://algon.dk/4eren/static/Vedtaegt2016.pdf

