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Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV 

torsdag den 13. september 2018, kl. 18:30 

Til Stede: Ivan Lynge, Niels Søndergaard, Cindy Juhl Svendsen, Morten 

Schmidt, Tom Føhns. 

Afbud fra: Rie Eliasen, Lisbeth Hansen, Louise Sidenius, Børge Frisbæk. 

1 Valg af referent 

2 Godkendelse af referat 

Referat af AB-møde den 9. august 2018 - Godkendt 

3 Godkendelse af dagsordenen 

➢ Dagsordenen er godkendt. 

4 Ejendomskontoret, orientering 

• Forslag til indkaldelse til afdelingsmøde 5. november 2018. 

➢ Godkendt 

• Vi bruger tilsyneladende ca. 2.500 kwh i laden pr måned. Er det korrekt 

opfattet? Konto 118405 (hvis vi betaler ca. kr. 90.000 om året i el, er det så ikke 

der, at vi skal sætte LED-lys op?  

➢ Sportshallen og hyggerummet har allerede LED-lys. EK holder 

øje med forbruget.  

• Telefonen med nummeret 4914 2852 er en alarm telefon, hvor vi har betalt ca. 

kr. 1.600 til i telefon, her i nyt år for oktober – dec 2017. 

Hvem kender til hvorledes denne alarm er sat op? 

Hvem administrerer den? 

➢ Ivan undersøger om den har noget med nøglebrik systemet at 

gøre. Hvis linjen ikke kan undværes, forsøges at opnå en bedre 

pris. 

 

• De tre konti, som afdelingen har adgang til er vist rodet rundt, hvem henvender 

vi os til, hvis vi vil have lavet det om? 

Hvem tager stilling til hvilke konti, vi kan have og hvilke beløb der kan stå på 

dem? 

http://4eren.dk/attachments/article/74/2018_07%20-%20090818.pdf


AB-Mødereferat September 4’eren 

Side 2 af 6 

 

➢ BF undersøger hos Jørgen Aastrup, hvordan disse konti hænger 

sammen. 

 

• Der er behov for forbedring af en handicap p-plads.  

➢ EK sørger for at det føres ud i livet.  

5 Formanden, orientering 

• Formanden har aftalt med Jørgen Aastrup, at han udfærdiger regnskabet for 

udlejning af Laden. 

For fremtiden skal regnskabet laves mere enkelt og hver uge. Se punkt 8.1 

• Der tages endnu 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. 

Backupdisken er ikke købt endnu, og vi mangler at få ændret routeren til fast IP 

(og adgang med ”sikkeradgang”). 

• 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. 

➢ Foreløbig spørges de flittige kunder af vaskemønter, om de 

ønsker at indgå i en arbejdsgruppe. 

 

• Formanden ønsker at deltage i KAB konference 2018 med fokus på 

beboerdemokrati og rekruttering af frivillige. 

Kursusprogram – Organisationsformanden har sagt OK. 

➢ AB godkender at sende formanden på kursus. 

6 Årsberetning 2017/2018 

• Ansvarlig: Formand Niels Søndergaard. 

Hver aktivitetsansvarlig leverer indlæg fra deres respektive gruppe. 

➢ Afleveres senest ved næste møde d.11/10-18 

7 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). 

https://www.kab-bolig.dk/Files/Files/KAB-BOLIG.DK-dokumenter/Bestyrelse/KAB-konferencen-2018.pdf
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8 Udlejning af Laden 

8.1 Regnskab 

• Den gamle almindelige MobilePay er nedlagt, og der er oprettet en MyShop 

ordning i stedet for. Bliver sat i drift fra tirsdag d.20/9-18. Formanden har 

fået adgang til den konto, som Myshop går ind på. 

• Forslag om, at betaling for leje og vaskemønter skal være så pengeløst som 

muligt. 

• Der ledes også efter en fornuftig IT-løsning. 

• Der er lavet et demoregneark til føring af kassekladden i Laden (det er lavet og 

demonstreret på Apple MAC computer), så der vil komme mindre ændringer, 

når det skal køre på Ladens Windows computer. 

8.2 Restriktioner 

• Skal vi have restriktionen på, hvem der må leje Laden (ungdomsfester), eller 

trække i depositum, hvis der bliver ballade? 

• Bestyrelsen har modtaget en klage over støj fra en fest i Laden den 1. 

september. 

➢ EK undersøger muligheden for at etablere en 

sikkerhedsforanstaltning af døren imod Niverødgården, så 

døren fremadrettet fungerer som nødudgang. 

 

8.3 Rengøring 

• Vi har opsagt samarbejdet med Renell og skrevet kontrakt med 

Rengøringseksperterne. 

8.4 Stillingen som Lade administrator 

• Bestyrelsen har fået en henvendelse om stillingen som ny Lade administrator, 

når de nuværende midlertidige administratorer holder op. 

➢ Den kommer til at indgå på lige vilkår med de andre 

ansøgninger der måtte komme, når stillingen bliver slået op. 

9 Udvalgene, orientering 

9.1 Råderetsudvalget (Niels Søndergaard) 

Er det bestyrelses mening, at vi skal offentliggøre vores forretningsorden? 

➢ AB beslutter at forretningsordenen fremadrettet bliver 

offentliggjort. 

 

Til vedtagelse/indstilling: 
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• Intern forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen 

AB-forretningsorden er et internt arbejdsredskab for bestyrelsen og ikke 

nødvendigvis offentligt tilgængeligt (iflg. Fredensborg Boligselskabs Vedtægter 

§18 stk. 5).  

➢ Forretningsordenen blev godkendt med få rettelser. 

 

• Forretningsorden for afdelingsmøder 

Bestyrelsens indstilling skal vedtages, selve forretningsordenen skal godkendes 

af afdelingsmødet. 

➢ Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen blev indstillet til 

vedtagelse som nummer 2 på næste afdelingsmøde. 

 

• Forslag til Husorden 

Bestyrelsens indstilling skal vedtages, selve husordenen skal godkendes af 

afdelingsmødet. 

 

• Sportsudvalget 

Forslag til ordensregler: Ordensreglement for Ladens sportshal 

Forslag til regler for nøgler: Nøglesystem til Ladens sportshal 

Bestyrelsens indstilling skal vedtages, selve ordensreglementet skal godkendes 

af afdelingsmødet. 

 

• Vedligeholdelsesreglementet (kun mindre korrektioner, indholdet er 

lovbestemt) 

 

• Installationsretten (kun mindre korrektioner, indholdet er lovbestemt) 

9.2 Det grønne udvalg (Louise Sidenius) 

• Der er etableret en mindre kant i åbningen på den lille legeplads, for at 

forhindre grus i at sprede sig i vindfangene på M225 og M226. 

➢ Tiden må vise om det fungerer efter hensigten. 

9.3 Sportsudvalget (Ivan Lynge) 

Nøglebriks computeren er opstillet og kører. 

Formand og sportsudvalget planlægger snarest en oprydning. 

9.4 Redaktionsudvalget (Ivan Lynge) 

Det næste beboerblad påtænkes at skulle udkomme i oktober. 

Alle beboere opfordres til at indsende indlæg før deadline den 1. oktober. 

https://4eren.dk/_doc/static/ABforretningsorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/2018/aug/forslag-afdforretning.pdf
http://4eren.dk/_doc/2018/aug/husorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/2018/sep/Ladenssportshal.pdf
http://4eren.dk/_doc/2018/sep/Ladensnoeglesystem.pdf
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9.5 Aktivitetsudvalget (Rie Eliasen) 

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

10.000). 

9.6 Chikaneudvalget (Louise Sidenius) 

Status på brev til kommunen? 

➢ Marie Kopp og NS skriver brevet til kommunen. 

9.7 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 onsdag 

d.17/10-18. 

Helge From, AB-formand for afd.3 deltager i mødet. 

10 Distribution af referater, indkaldelser mm. 

10.1 Referaterne af AB-møder 

• Bestyrelsen vedtog, at vi i næste beboerblad spørger, om der er interesse for, 

at modtage referaterne på mail. 

➢ Ivan er ansvarlig for en evt. mailliste. 

10.2 Dagsordener 

• Der afventes svar fra ministeriet på forespørgsel om fortolkningen af §20,stk. 4 

i normalvedtægten. 

11 Alternativt internet 

➢ Beboerne er meget velkomne i en arbejdsgruppe om dette emne, og 

opfordres på det kraftigste til at melde sig, hvis man har interesse for 

at få alternativt internet i bebyggelsen.  

12 Velkomst af nye lejere 

➢ Velkomstmappe, sidst udkommen beboerblad vedlægges.  

➢ Udarbejdes af Niels og Ivan 
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13 Eventuelt 

• AB julefrokost bliver fredag d.23/11-18. Julefrokostudvalg består af Cindy og 

Lisbeth. 

• Der planlægges oprydning af lokalerne bag AB mødelokale. Tom skaffer et 

køleskab til køkkenet, og mødelokalet tømmes for ”forplejnings”-produkter.  

 

Næste møde 11. oktober 2018 kl 18:30 i Laden 

(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. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 

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
https://4eren.dk/_doc/static/ABforretningsorden.pdf

