
Nivå den 9. august 2019

Dagsorden for

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 8. august 2019, kl 18:30

Møde 13 – 2018/19 i Laden

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

Tom Føns, Børge Frisbæk

Afbud fra: Lisbeth Hansen.

Fraværende uden afbud: Louise Mui Sidenius, Morten Schmidth

Gæst(er): Trafikudvalget v/Kim Madslund (og Cindy Juhl Svenden)

1 Valg af referent

Niels Søndergaard / Ivan Lynge

2 Trafikudvalget

Kim Madslund fremlagde Trafikudvalgets spørgsmål med baggrund i fremsendt

mail til AB.

Se vedlagt mail Det blev afklaret, at Trafikudvalget som beboerudvalg kan ar-

bejde med sine idéer og forslag uafhængigt af AB.

Det blev besluttet, at Trafikudvalget er velkommen til at indgå i et samarbejde

med AB på de næste AB-møder.

Det er med baggrund i, at AB har til hensigt at komme med et forslag til næste

beboermøde om, at parkering i vores bebyggelse i fremtiden kommer til at ske i

overensstemmelse med afdelingens husorden.

Nyt medlem i Trafikudvalget: Ivan Lynge.

3 Godkendelse af referet

Referat af ordinært møde 12 den 13. juni 2019 blev formelt godkendt.

https://4eren.dk/_doc/2019/aug/Trafikudvalg.pdf
http://4eren.dk/attachments/article/74/2019_06%20-%20190613.pdf
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4 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

• Beslutning om hvorledes vores juletræ skal opstilles.

Ejendomskontoret etablerer stik til el til juletræslyskæde. Ejendomskonto-

ret v. Tom Føns og Kenneth Jensen vælger det præcise sted udenfor Hyg-

gerummet mellem flagstangen og indgang til Sportshallen til en holder til

juletræet.

Juletræet bliver ca. 3 m højt og vil være genbrug af det juletræ, der bliver

brugt til julefesten ult. november.

• Status på projekt om Ladetaget.

Punktet vil blive drøftet på næste OB-møde.

• Diskussion omkring projekt om solfangere til flade tage.

Udsat til senere, men vi skal være opmærksom på mulighederne (vores tage

skal vurderes i midten af 2020’erne)

• Status på fugletræet på stikvejen op til Laden, Ejendomskontoret skriver til

beboeren.

5 Sager fra formanden

5.1 Afdelingsmøde (vaskemaskiner)

Forskellige fremgangsmåder for implementering at maskinerne og præsentatio-

nen skal drøftes.

Foreløbig præsentation fremvist, skal opdateres.

præsentation

Niels Søndergaard, Tom Føns og Børge Frisbæk taler sammen om det videre for-

løb.

Der var udbredt stemning for at lease electroluxe i form af en Pay-Per-Wash-

ordning.

Det endelige forslag kommer på ordinært beboermøde i november.

5.2 Generel orientering

• Vi har allerede nu fået invitation til det årlige temamøde den 14. september.

Hvad angår emner til fremtidssikring af vore boliger, blev nævnt vandrør i

krybekælderen, ventilation, solceller, tagrender og badeværelser.

• Vores COAX fra YouSee er opgraderet til det lovede niveau (DOCSYS3.1).

• Associeringsaftale med NivåNet for undersøgelser om indlæggelse af et bed-

re og billigere netværk er endnu ikke underskrevet.

Associeringsaftale

5.3 IT-Café i Niverød IV?

Formanden er blevet spurgt, om det ville være en idé, at arrangerer IT-Support

for de, som har brug for det.

Vi annoncerer efter frivillige i næste blad.
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https://4eren.dk/_doc/2019/aug/Vaskeri.pdf
http://4eren.dk/_doc/2019/jun/Associeringsaftale.pdf
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6 Sager fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen

7 Hjemmesiden

Status ved Cindy Juhl Svendsen: Trods sommerferie arbejdes der på sagen, og

bestyrelsen blev præsenteret for et foreløbigt udkast.

Det ser ud til at bevæge sig fint fremad.

Der mangler stadig noget finpudsning.

8 Laden

Formanden har kontaktet Hillerød Låseservice for rettelser og konfigurering, her-

under et estimat på opgradering af anlægget.

Hillerød Låseservice vender tilbage i august.

9 Udvalgene, orientering

Se Punkt ?? ”??”

Intet at bemærke.

10 Internt i Bestyrelsen

Formanden har talt med Annette Birkov om ekstern hjælp.

11 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøderforslag: 6/11 2019

AB-møder forslag: 12/9, 23/10, 14/11, 12/12.

AB-mødet den 23/10 bliver også formøde til beboermødet.

12 Eventuelt

Formanden spørger Ejendomskontoret om pris og tilgængelighed for en grillplads

foran laden.

Ejendomskontoret/Tom Føns oplyste en pris på ca. 14000 kr. (fra 2015).

Ingen stemning for en grillplads foran Hyggerummet pga. brandfare og uro/larm

ifm. fester.
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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
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mailto:email@4eren.dk?Subject=Tilmelding til Mailliste
mailto:email@4eren.dk?Subject=Afmelding til Mailliste
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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. Bestyrelsens ansvar– og opgaver

9. Fremmøde procent ved afdelingsmøder

10. Forslag til Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV

11. Regler for lovlig fremleje

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.
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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
https://4eren.dk/_doc/static/ansvar.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/tilstede.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/forslagAMF.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/lovligfremleje.pdf
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