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Nivå den 30. april 2019 

Referat for 

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV 

torsdag den 11. april 2019, kl 18:30 

Møde 10 – 2018/19 i Laden 

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

Afbud: Morten Schmidt, Børge Frisbæk 

1. Valg af referent 
Cindy Juhl Svendsen 

2. Godkendelse af referet 
referat af ordinært møde 09 den 14. marts 2019 

Godkendt med stemmefordeling 3 for, 2 imod. 
Louise og Cindy fastholder at de ikke kan godkende referatet. 

3. Ændringer til forretningsordenen 
Formanden mener der er behov for 3 ændringer i 
forretningsordenen. Ændringer er markeret med 
rødt: 
Forslag til forretningsorden 

§.4, stk.6 Skal omformuleres og præciseres, før det evt. kan godkendes. 
§.10, stk.3 – Godkendt 
§.11, stk.4 – Godkendt 

4. Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret 
Fra Børge Frisbæk: 

http://4eren.dk/attachments/article/74/2919_03%2520-%2520140319.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/apr/forretningsorden.pdf
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Der er informationsmøde omkring den nye beboerapplikation mandag den 6. maj 

2019, kl 18:00 til ca. 19:30 i Tingstedet. 

Husk at alle skal medbringe deres brev med kode (som omdeles den 6. 
maj 2019). 
Brev fra Børge Frisbæk 

Der er desværre ingen fra AB der har mulighed for at deltage. 
Vi håber på en kort gennemgang på AB mødet d.15/5 kl.17 

5. Sager fra formanden 
5.1. Generel orientering 

• Niverød IV er blevet spurgt, om vi vil have en delegation på en inspirationtur 
på besøg lørdag den 25. maj, dette har formanden forløbigt sagt ja til. 

• Diskussion om Telefonpenge. 
Blanket til udfyldelse. 
Beløbet fra sidste år, på kr.1375,- fastholdes. 
Det besluttes desuden, at man skal være mødt til halvdelen af møderne for 
at få telefonpenge. 

5.2. Vi har fået en invitation fra Per Gyrum Skolen 
Kære bestyrelse/beboerforening 

Vi kan ikke undgå at bemærke, at der hænger en mikrofon i Gården. Vi forestiller 
os, at I er ved at lave en støjmåling. Det kan jo være en god ide og brugbar infor- 
nation, men vi kunne godt tænke os at vide, hvordan man regner ud, hvilke støj 
der er skolens og hvilke støj, der hører til Gården. Eks. så stod der to kommunale 
medarbejdere fra hjemmeplejen i denne uge Gården og talte lige under mikrofo- 
nen. Der var også en flex-trafikbil i Gården og køre rundt flere gange, som også 
var Gårdens. Så vi vil egentlig blot høre, hvordan jeres støjmåling gøres op? Om 
det er gennemsnitsberegninger, om det viser specifikke tidsrum m.m… Måske I 
kan løfte sløret for det. 

Noget helt andet – og vigtigere – så kan vi læse på Facebook, at flere borgere 
kom med ideen at invitere beboerne på besøg på skolen, så vi vedhæfter en in- 
vitation, som vi håber, I vil lægge op i jeres interne Facebook-gruppe. 
Vi kan også læse på Facebook, at der var utilfreds med, at vi kun inviterede til 
vores borgermøde via Nivå Borger-facebookgruppen, så denne gang vil vi gerne 
sikre, at vi inviterer via alle tænkelige kanaler. Derfor sender vi den til jer besty- 
relse, lægger det i postkasserne hos de nærmeste naboer, beder jer om at lægge 
den op på jeres interne gruppe, ligesom vi lægger den op på de to grupper, hvor  

https://4eren.dk/_doc/2019/apr/IntroduktionKAB-APP.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/apr/Telefonpenge.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/apr/Telefonpenge.pdf
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debatten om vores elever, lærere og ledelse har foregået. Så kan ingen være 
glemt:) 

Med håbet om en konstruktiv dialog og et givtigt besøg 

Vh ledelsen på PGS 

Vedhæftet: invitation 
Organisationen deltager IKKE, da man ikke mener at det er deyt rigtige forum, 
og at man ikke skal inddrage børnene. 

AB deltager ikke, med samme begrundelse som OB. 

Alle kan deltage som beboere. 

5.3. Bestyrelsestilskud til begivenheder 
Medlemmer af aktivitetsudvalget har besluttet at holde en Sensommerfest her i 
Niverød IV. 
Formandskollegiet arranger valgmøde sammen med Niverød III, Nivågården, Ni- 
vehøj 102 og 103. 
Julefest i Niverød IV. Kvinde Café. 
Bestyrelsen skal beslutte hvilket beløb, som bestyrelsen kan støtte disse arran- 
gementer med. 

Punktet udsættes til efter aktivitetsudvalget har holdt møde d.29/4. 

5.4. Dagsordener (orientering) 
Formanden har fået vedhæftede mail omkring dagsordener ved afdelingsbesty- 
relsesmøder. 
Ud fra dette mail, skal vores forretningsorden gennemgås for de manglende op- 
lysninger, som nævnt i mailen. mail fra KAB 

5.5. Konflikthåndtering 
Niels har talt med Klaus Sivertsen. Han mener at opgaven er for stor, da 
AB er for dysfunktionel. Niels kontakter Annette Birkov igen om andre 
muligheder. Niels beder Annette om at sende forslag til alle i AB. 

6. Opgaver og ansvarsfordelinger 
Der er behov for ændringer og opdatering af opgaver og ansvarsfordelingsske- 
maet. Opdatering af ansvar og opgaveskemaet. 
Ansvar– og opgaveskemaet 
Møde % ved afdelingsmøder 

AB konstituerer sig med ny næstformand, Rie Eliasen. Med stemmefor- 
delingen 3 for, 2 imod. 

https://4eren.dk/_doc/2019/apr/Invit-PerGyrum.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/apr/Dagsordener.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/ansvar.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/mar/tilstede.pdf
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7. Hjemmesiden 
Status ved Niels Søndergaard. 

Det er ikke lykkedes Niels at komme i kontakt med Ravn hjemmesider. 
Cindy bliver bedt om at tage kontakt til dem igen, og få sat arbejdet i gang. 

8. Laden 
8.1. Stillingen som Ladeadministrator 
Vi har nu besat stillingen som ladeadministratorer med Bjarne Rødtjer og Thomas 
Annesen. 

De starter d.16/4 med oplæring af Rie og Lotte, som også vil stå for 
afløsning i det omfang der er behov for dette. 

9. Udvalgene, orientering 
Niverød IV har to forskellige typer udvalg. 

1. AB-udvalg, har et AB-medlem/suppleant som formand, og kan bestå af 
medlemmer af AB og beboere. 

2. Beboere-udvalg, har – såvidt muligt – en beboer
1 

som formand, og et AB- 
medlem som kan være medlem af udvalget og/eller alene AB-repræsentant 
i udvalget 

9.1. Råderetsudvalget (AB-Udvalg) 
Formand Niels Søndergaard 
Intet at bemærke. 
9.2. Antenne- og webudvalg (AB-Udvalg) (Niels Søndergaard) 

• Cindy Juhl Svendsen er indtrådt i udvalget. 
• YouSee produktvisning 

 

YouSee kommer på et tidspunkt og viser deres produkter 
Dato for Niverød IV – sættes senere. 

• Møde med Stofa, om tilbud, deltagere og dato?. 
9.3. Nyt Beboerudvalg: Parkering– og Trafikudvalget 
Bestyrelsen har fået tilkendegivelse fra to beboere, om at ville arbejde med vores 
trafik– og parkeringsforhold. 
Vi skal vælge en AB-repræsentant til det nye udvalg. 

Kim Madslund indkalder til møde. 
Jf. referat af ordinært møde 09 den 14. marts 2019 blev Cindy Juhl Svendsen 
valgt som AB repræsentant. 

1
Hvis det ikke er muligt af finde en beboer som formand, så kan et medlem af AB fungere som 

http://4eren.dk/attachments/article/74/2919_03%2520-%2520140319.pdf
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formand. 

9.4. Det grønne udvalg (beboerudvalg) 
AB repræsentant Louise Sidenius orienterer om, at der er lavet en skrivelse til det 
kommende beboerblad, om det grønne udvalg og at folk er meget velkommende til at 
melde sig til udvalget. 

9.5. Aktivitetsudvalget (beboerudvalg) 
Formand Flemming Eliasen 
AB-repræsentant Rie Eliasen 
Formanden beder om at aktivitetudvalget overveje, om man kunne gå ind at lave 
en en udflugt sammen med Niverød III, og Vibo afd 102 og 103. 

9.6. Redaktionsudvalget (beboerudvalg) 
Redaktionsudvalget burde være et beboerudvalg (vi har brug for beboere i re- 
daktionen). 
Februarnummeret af ”4’eren” er udkommet til tiden i februar, og der arbejdes nu 
på nummeret, som udkommer i april. 

10. Mødedatoer i 2019 
Afdelingsmøderforslag: 6/11 2019 
AB-møder forslag:, 15/5, 13/6, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 og eventuelt  

ekstraordinært AB-møde 23/10 (oplæg til beboermøder). 

11. Eventuelt 
Det afklares at Lisbeth og Cindy IKKE påtog sig at stå for ABs julefrokost, ved 
det sidste møde. 
De har til gengæld arrangeret kvinde café i hyggerummet d.6 maj og sat en 
dato for sensommerfest, d.7 september. 
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Information per E-mail 
Bestyrelsen har åbnet mulighed for, at du kan få fremsendt information på e-mail. 
(dette ændrer ikke på de allerede fastlagte metoder til distribution af information, 
men skal ses som et tillæg, og du kan til enhver tid afmelde ved at trykke på 
nedenstående link) 
—————————————————— 
Tilmeld (husk at skrive din adresse) 
Afmeld 

mailto:email@4eren.dk
mailto:email@4eren.dk
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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. Fredensborg Boligselskab, Vedtægter 2016 

4. Gældende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen 

5. Husorden for Niverød IV 

6. Installationsretten (lovbestemt) 

7. Vedligeholdelsesreglementet (lovbestemt) 

8. Forslag til Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV 

EU’s GDPR persondataforordning – som trådte i kraft den 25. maj 2017 her i 
Danmark – fordrer at personer, som nævnes i offentlige elektroniske 
dokumenter skal give deres tilsagn til omtalen eller anonymiseres, så de ikke 
kan identificeres. 
Bestyrelsen i Niverød IV har bedt personer, som er nævnt i dette dokument, om 
tilladelse til at vise navnet ellers de er blevet annonymiseret i dette dokument. 
Ovenstående gælder ikke for Bestyrelsesmedlemmer i afdelingen, 
repræsentanter og organisationsbestyrelsemedlemmer i Fredensborg 
Boligselskab eller ansatte i KAB. 

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://algon.dk/4eren/static/Vedtaegt2016.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/forretningsorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/gyldigHusorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/Installationsretten.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/Vedligeholdelsesreglementet.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/forslagAMF.pdf
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Dagsorden for 

Nivå den 10. april 2019 

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV 

torsdag den 11. april 2019, kl 18:30 

Møde 10 – 2018/19 i Laden 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af referet 

3. Ændringer til forretningsordenen 

4. Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret 

5. Sager fra formanden 
5.1. Generel orientering 
5.2. Vi har fået en invitation fra Per Gyrum Skolen 
5.3. Bestyrelsestilskud til begivenheder 
5.4. Dagsordener (orientering) 

6. Opgaver og ansvarsfordelinger 

7. Hjemmesiden 

8. Laden 
8.1. Stillingen som Ladeadministrator 

9. Udvalgene, orientering 
9.1. Råderetsudvalget (AB-Udvalg) 
9.2. Antenne- og webudvalg (AB-Udvalg) (Niels Søn- 

dergaard) 
9.3. Nyt Beboerudvalg: Parkering– og Trafikudvalget 
9.4. Det grønne udvalg (beboerudvalg) 
9.5. Aktivitetsudvalget (beboerudvalg) 
9.6. Redaktionsudvalget (beboerudvalg) 
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10.Mødedatoer i 2019 

11.Eventuelt
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