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Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV 

 

torsdag den 11. oktober 2018, kl. 18:30 

 
  

Til Stede: Ivan Lynge, Niels Søndergaard, Rie Eliasen, Lisbeth Hansen, Cindy 

Juhl Svendsen, Børge Frisbæk, Tom Føhns. 

Afbud fra: Morten Schmidt, Børge Frisbæk. 

Intern Dagsorden 

1 Valg af referent 
Cindy Juhl Svendsen 

 

2 Godkendelse af referat 
Referat af AB-møde den 13. september 2018 

3 Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

 

4 Ejendomskontoret, orientering 
• Det er vist da en kendt sag, at vi har udfordringen med vores afløb (specielt på 

badeværelset). 

➢ EK har en skrivelse om forebyggelse af tilstoppede afløb. Den gås 

efter i sømmende, og evt. omformuleres. Offentliggøres i næste 

beboerblad. 

• Strømforbrug i festlokalerne (og vaskeriet). 

➢ EK undersøger prisen for opsætning af bi-målere på vaskeriet, 

sportshallen og festlokalet. 

➢ EK tager kontakt til Bolé med henblik på et tilbud på en 

modernisering af vaskeriet. 

• Etablering af nødudgangsbeslag på bagdøren i laden 

➢ Arbejdet er sat i gang. 

 

5 Formanden, orientering 
• Bestyrelsesmedlem Louise Sidenius holder barselsorlov, hvilket betyder, at 

Morten Schmidt Larsen, 1. suppleant, er konstitueret bestyrelsesmedlem, i 

barselsperioden. 

http://4eren.dk/attachments/article/74/2018_08%20-%20130918.pdf
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• Formanden vil gerne have et nyt logo (dels fordi det gamle er kedeligt, dels fordi 

det ikke lader sig replikere og det i øvrigt ikke dækker afdelingen, men kun 

beboerbladet). 

Vi kan udskrive en konkurrence, hvor præmien enten er et medlemskab i 

beboerbladets redaktion eller 1 flaske vin. 

• Forespørgsel i ”4eren” om elektronisk distribution. 

• Formanden har fået flere (3) forespørgsler om ny ”køkkenrunde”. 

• Der er kommet en del svar på formandens forespørgsel på den uofficielle 

Facebook-side ”4eren” omkring problemer med internet og TV fra YouSee, dette 

tages med i punkt 9.5 

6 Årsberetning 2017/2018 
Ansvarlig: Formand Niels Søndergaard. 

Hver aktivitetsansvarlig leverer indlæg fra deres respektive gruppe. 

7 Regnskabsaflæggelse 
AB vil fremlægge regnskabet til afdelingsmødet den 5. november ved Niels 

Søndergaard. AB diskuterer indholdet ved dette møde (samt mødet den 1. 

november). Fremlæggelsen vil indeholde et detaljeret regnskab for Laden. 

8 Laden 

8.1 Regnskab 

• Vi skal have styr på kontraktnumre og indbetalinger 

➢ NS og CS indgår i en arbejdsgruppe omkring dette. 

8.2 Restriktioner 

➢  

8.3 Stillingen som Lade administrator 

• Arbejde på opsætning af stillingsannoncen. 

➢ Lade administratorerne kommer med et udkast til 

arbejdsbeskrivelsen, som skal ligge til grund for en 

stillingsannonce.  

Der arbejdes henimod at der kommer en ny lade administrator i 

det nye år. 

9 Udvalgene, orientering 

9.1 Råderetsudvalget (Niels Søndergaard) 

• Til vedtagelse/indstilling: Forretningsorden for afdelingsmøder 

➢ Bestyrelsens vedtager forretningsordenen, til godkendelse på 

afdelingsmødet. 

9.2 Det grønne udvalg (Louise Sidenius/Morten Schmidt) 

• LM på barsel, MS ikke til stede. 

http://4eren.dk/_doc/2018/aug/forslag-afdforretning.pdf
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9.3 Redaktionsudvalget (Ivan Lynge) 

• Der arbejdes på beboerblad nummer 4 i år, udgivelse i løbet af oktober. 

9.4 Chikaneudvalget (Niels Søndergaard) 

• Brev sendt til kommunen. 

➢ Ad hoc udvalget står nu til nedlæggelse, medmindre der er 

nogen, som vil overtage, formanden har skrevet til et medlem 

af dette udvalg og forespurgt om der interesse for at fortsætte 

det. 

9.5 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 den 17. oktober. Beboere, som 

er interesseret i vores elektroniske landeveje (både YouSee og andre leverandører) 

bedes henvende sig til formanden. 

9.6 Dagsordener 

Svaret fra ministeriet er kommet. 

Formanden mener ikke at svaret er fyldestgørende, og har bedt om en uddybning. 

AB har i lyset af det fremkomne svar besluttet, at der kort tid efter, at der er indkaldt 

til AB-møde, lægges en dagsorden til gennemsyn på Ejendomskontoret. 

10 Alternativt internet 
Vi har taget en præliminær kontakt til Kim Christoffersen i KAB.  

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 investeringen af Fredensborg Boligselskab. 

• Ingen garanti for antal kunder overfor leverandøren. 

• Skal være billigere/hurtigere end de nuværende muligheder. 

Beboerne er meget velkomne i en arbejdsgruppe om dette emne. 

Vi skal tage stilling til et medlemskab i foreningen ”NivåNet”, som optager almene 

boligselskaber, andelsforeningen og ejerforeninger. Som associeret medlem koster det 

os ikke noget, men vi skal have intentioner om at få fibernet fra foreningen. 

➢ Bestyrelsen beslutter at gå med i foreningen ”NivåNet” 

https://4eren.dk/_doc/2018/okt/TRMsvar.pdf
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11 Velkomst af nye lejere 
Velkomstmappe, sidst udkommen beboerblad vedlægges. Udarbejdes af Niels og Ivan. 

➢ Tom medbringer en velkomstmappe fra EK på næste møde. 

 

12 Eventuelt 
 

 

 

Næste møde 1. november 2018 kl. 18:30 i Laden (med fokus på regnskabet) 

(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) 

 
APPENDIKS 
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. AB Forretningsorden september 2018 

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
http://algon.dk/4eren/static/Vedtaegt2016.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/gyldigHusorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/gyldigForretningsordenbeboermoeder.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/forretningsorden2018september.pdf

