
Nivå den 25. maj 2018

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV
torsdag den 17. maj 2018

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

Rie Eliasen, Lisbeth Hansen, Morten Schmidth Larsen, Tom Føhns.

Afbud fra: Børge Frisbæk.

Referat

1 Valg af referent

Cindy Juhl Svendsen

2 Godkendelse af referet

Referat af AB-møde den 12. april 2018 blev endeligt godkendt.

3 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

4 Introduktion af nye medlemmer af AB

Nuværende møder: Anden torsdag i måneden kl 18:30 i bestyrelseslokalet i La-

den.

http://4eren.dk/attachments/article/74/2018_04%20-%20120418ny.pdf
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Bestyrelsens sammensætning er lige nu:

Niels Søndergaard Formand

Ivan Lynge Næstformand

Louise Sidenius Kasserer

Cindy Juhl

Rie Eliasen

Morten Schmidth 1. suppleant

Lisbeth Hansen 2. suppleant

Alle deltagere præsenterede sig selv, og der er blandt alle medlemmer af besty-

relsen stor enighed om, at åbenhed omkring bestyrelsesarbejdet er vigtigt.

Bilag:

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Fredensborg Boligselskab, Vedtægter 2016

5 AB – konstituering

Betyrelsen konstituerede sig med ny sekretær, Cindy Juhl Svendsen.

6 Uddelegering af ansvar, arbejde og kompetence

Gennemgang og opdatering af opgaver og ansvarsområder.

Der er påtrængende opgaver med revision af forretningsordenen, råderetsdoku-

mentet, vedligeholdelsesreglementet og husordenen. Bestyrelsen lægger disse

områder ind under Råderetsudvalget.

Bestyrelsen vil invitere til dialogmøde med beboerne, således at beboerne kan

komme med input og få en snak med afdelingsbestyrelsen om forventninger/vi-

sioner for livet i Mariehøj.

Der startes arbejde på forretningsordenen og andre papierer snarest muligt (de-

adline er beboermødet i november).

7 Formanden, siden sidst

Vi udtalte i referat fra mødet den 12. april, at stierne ikke var lavet rigtigt, hvilket

ikke er en korrekt udlægning.

Stierne er lavet rigtigt efter den bestilling, som den daværende bestyrelse havde

afgivet.

Bevillingen til den store renovering af Niverød IV havde et lille overskud, dette
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overskud valgte man at bruge på en renovering af asfaltstierne, dette kan mest

betragtes som en kosmetisk opfriskning af stierne.

Lademoster har opsagt sin stilling, og vi er ved at udarbejde både et opslag til

stillingen og et sæt regler for udlejning af Laden.

Vi regner med at bestyrelsen selv klarer Lademoster opgaverne, indtil vi kan få

ansat en ny lademoster/–onkel.

Louise og Niels er med hos lademoster de næste to tirsdage, for at få overleveret

viden om de opgaver, der ligger i stillingen.

8 Ejendomskontoret, orientering

Udendørs vedligeholdelse kan ikke pålægges lejerne, så følgende regler gælder

for vores træværk.

Vinduespartierne i vores boliger er lavet af vedligeholdelsesfrit træ, men da træ-

et falmer og bliver gråt, så har afdelingen besluttet, at man kan hente olie til

vinduerne på ejendomskontoret. Det samme gælder plankeværkerne.

Der er ikke noget krav om, at vinduerne og plankeværkerne skal olieres af be-

boerne.

Indgangspartierne og skurene er malet med dækkende maling og må IKKEmales

af beboerne, men afdelingen sparer op til maling af alle skure og indgangspartier

indenfor en overskuelig fremtid.

Hvis der er beboerere, som ønsker at male deres affaldsstativer, så skal de males

med samme farve som skurene, farvekode på malingen kan afhentes på ejen-

domskontoret.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det rygte som undertiden høres i bebyggel-

sen, om at man selv skal bekoste maling og selv skal male skur og indgangsparti

IKKE er rigtige.

Net opsat i loftet i sportshallen, for at undgå at pladerne kan skydes ned.

Ejendomskontoret ser på tilbud om udskiftning af bordplader i ladens køkken,

der skal regnes med udskiftning i næste regnskabsår.

9 Udvalgene siden sidst

• Det grønne udvalg (Louise)

Der har været afholdt møde i det grønne udvalg, og forslag/ideer vil blive

drøftet på næste AB møde.

• Jubilæumsudvalget (Ivan)

Biletterne til aftenarrangementet er udsolgt, der kommer 91 deltagere, her-

3 af 6



AB-mødereferat 4’eren

af er 19 børn.

• Sportsudvalget (Ivan)

Nøglecomputer er indkøbt, vi regner med, at den i fremtiden også vil blive

brugt af Lademoster.

• Redaktionsudvalget (Ivan)

Bladet kom ud til tiden i nyt format (som ligner det gamle ret meget, men

produktionen er helt forskellig).

Næste nummer bliver et jubilæumsnummer. Sidste frist for indlæg er den

14. juni 2018.

Afdelingsbestyrelsen opfordrer beboere til at skrive indlæg til bladet, både

jubilæumsskriftet, men også fremtidige udgaver af bladet, eller måske del-

tage aktivt i udvalget.

Borgmesteren er kontaktet for at skrive et indlæg til Jubilæumsbladet.

• Aktivitetsudvalget(Rie Eliasen)

Aktivitetsudvalget taler sammen efter jubilæumsfesten, der er 3 repræsen-

tanter fra afdelingsbestyrelsen – der forsøges at køre videre med disse i

fremtidens aktivitetsudvalg. Bestyrelsen udtaler sin anerkendelse af det fi-

ne arbejde, og vil hilse det velkommen, hvis samme personer ville blive

aktive som vores aktivitetsudvalg.

• Chikaneudvalget (Louise)

Der har været afholdt møde i chikaneudvalget, og der er ved at blive udar-

bejdet en skrivelse til kommunen.

10 Ansættelse af ny Lademoster/–onkel

Ansøgning, ansættelsesprocedure og tidsramme.

Udarbejdelse af regler for Laden

Udsættes til efter Louise/Niels har været til gennemgang med den nuværende

Lademoster.

Niels kontakter Lone med henblik på et møde om arbejdsopgaver.

11 Beboerklager

Bestyrelsen har modtaget to klager fra en beboer.

1. Klage over referatet af den 12. april

Klagen omhandler, at der ved et uheld blev offentliggjort en for tidlig ud-

gave af referatet. Formanden beklager, at han anså referatet af mødet den
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12.april som godkendt, før det reelt var godkendt af alle bestyrelsesmed-

lemmer.

Klagen har ikke medført aktion fra tilsynet, men afdeligsbestyrelsen har be-

sluttet at aftale en bedre beskrevet procedure for godkendelse af referat (se

punkt 12 i dette referat).

2. Klage over tilsidesættelse af beboerdemokratisk beslutning.

Klagen omhandler retten til at få beboerforslag på dagsordenen ved ekstra-

ordinære beboermøder, det er afdelingsbestyrelsens og KAB opfattelse, at

det giver ingen af de i punkt 4 viste dokumenter hjemmel til. Klagen har

ikke medført aktion fra tilsynet.

Bestyrelsen er naturligvis ærgerlig over, at samme beboer fortsætter med at

sende klager, i stedet for at prøve at komme i dialog med bestyrelsen. Det er

formandens/bestyrelsens vision og hensigt, at åbne beboerdemokratiet så me-

get, som loven og bekendtgørelser overhovedet tillader.

12 Procedure for godkendelse og offentliggørelse af referat

Bestyrelsen har vedtaget at følgende procedure for godkendelse af referater.

Referenten afleverer sit forslag til referat så hurtigt, som det kan lade sig gøre,

helst indenfor de første 2-3 dage.

Referatforslaget bliver rundsendt til bestyrelsen og mødedeltagerne med en frist

på 7 dage for indsigelser.

Alle bestyrelsesmedlemmerne svarer tilbage, om de godkender referatet. Refe-

ratet er først godkendt, når alle har svaret OK indenfor de 7 dages tidsfrist. Hvis

der ikke er indsigelser indenfor fristen, offentliggøres referater på hjemmesiden

og fremlægges på ejendomskontoret.

På efterfølgende afdelingbestyrelsesmøde godkendes det endelige referat for-

melt.

Forslaget godkendt.

13 Store Træer

Der er forslag til bestyrelsen om at fælde de store træer på området. Bestyrelsen

henviser til ”Det Grønne Udvalg”, om at tage stilling og kontakt til Ejendomskon-

toret for videre behandling.

Behandling af punktet er derved udgået i bestyrelsen, og videresendt til Det

Grønne Udvalg.
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14 Parkering på området

Kommunen er ikke vendt tilbage, om det er nødigt at få tilladelse til opmaling af

flere båse (hvor der er plads). Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi skal have

afsat penge til skiltning og opmaling af båse i næste regnskabsår.

Det skal undersøges, om der skal en vedtagelse på et beboermøde til at kunne

gøre det.

Afventer svar fra Kommunen.

15 Eventuelt

Louise mindede formanden om, at der er en mail fra en beboer, som ikke er be-

svaret.

Formanden havde ved en fejl ikke modtaget mailen, men har efterfølgende be-

svaret mailen.

referent Cindy Juhl Svendsen
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