
Nivå den 1. januar 2019

Dagsorden for

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 12. december 2019, kl 18:00

Møde 10 – 2019/20 i Laden

Til Stede: Henrik Bech, Rie Eliasen, Ivan Lynge, Cindy Juhl Svendsen, Niels Søn-

dergaard samt Tom Føns og Børge Frisbæk.

Afbud fra: Lisbeth Hansen, Thomas Annesen

1 Valg af referent

Niels Søndergaard

2 Godkendelse af referat

Referat af ordinært møde 10 den 14. november 2019 (referatet mangler til den

nye hjemmeside er oppe at køre)

Referatet blev godkendt.

3 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

• Ventilatorene på taget kan og må ikke slukkes, det er i forvejen energimæs-

sigt billige, men ved udskiftning findes det mest effektive med det mindste

forbrug.

• Hjertestarteren ved Laden er registreret, og kan findes ved opslag på hje-

retestartsapplikationen på smartphones.

• Vi rykker for tilbud på vaskemaskiner.

• Vi får et tilbud på et nyt pengeskab til bestyrelsen (vi har ikke kunnet finde

nøglen, som skal bruges når der skal nye batterier i det gamle pengeskab),

Pris på et nyt ligger på kr. 1.000 til kr. 3.000

http://4eren.dk/_doc/2019/nov/ABreferat191114.pdf
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4 Formanden orienterer

• Annette Birkov stopper som vores kundechef, og Louise Rasmussen starter

pr. 1. januar 2020.

• Trafikanalyse fra Per Gyrum Skolen modtaget og bestyrelsen lader Organi-

sationsbestyrelsen kommenterer den. Per Gyrum Skolens trafik analyse

• Repræsentantskabsmøde, hele Fredensborg Boligselskab har haft overskud

i 2018/2019, og regnskaberne blev godkendt.

Bestyrelsen mener at den er forkert i præmisserne (trafikmålin den 25. juni,

sidste uge før sommerferien, estimat er taget fra et landsgennemsnit, og

ikke taget højde for at PGS er en privatskole, hvor eleverne ikke er fra

nærområdet).

• Kulturelt Samråd, og Ældre Sagen har spurgt om lån/leje af festlokalet hver-

dage (i alt 8 gange i 2020). Bestyrelsen besluttede at vi vil udlåne festsalen

for de omkostninger vi har med det, det vil sige arbejdsløn til ladeadmini-

stratorene, regngøring af salen og et mindere beløb for el og vand. Prisen

udregnes til næste møde.

5 Vedligeholdelsesregulativet

Vedligeholdelsesregulativer er fejlagtigt, det giver beboerne ret til at male skur

og indgangspartiet, det må man ikke.

Der skal rette i vedligeholdelsesregulativet, så det kan blive vedtaget til næste

afdelingsmøde.

6 Hjemmesiden

Bestyrelsen har fået adgang, men der mangler stadigvæk lidt.

7 Vaskeriet

Martin Sjøgreen stopper hos Bolind, og vi har udbedt os et nyt tilbud, indehol-

dende betaling pr vask, med grænsebetingelser og priser i de næste 10 år.

Afdelingsbestyrelsen skal have nedsat en gruppe til oplæg til marts afdelingsmø-

det.

8 Mødedage og møde tider i 2020

AB-møder er som hovedregel 2. torsdag i måneden
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https://4eren.dk/_doc/2019/dec/PGS-trafik.PDF
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dato måned Bemærkning

Udvalgsmøde 3. februar Ivan Lynge indkalder

AB-møde 13. februar Budgetmøde

Afdelingsmøde 5. marts

AB-møde 12. Marts

AB-møde 16.1 april

AB-møde 14. maj

AB-møde 11. juni

AB-møde 13. august

AB-møde 10. september

AB-møde 8. oktober

AB-møde ? oktober Regnskabsmøde

Afdelingsmøde ? november

AB-møde 12. november

AB-møde 10. december

9 Eventuelt

Stik fingeren i vejret … i jorden …

eller nogle gange i ørene

– Imran Rashid

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


AB-dagsorden 12. december 2019 Niverød IV

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

9. 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
http://4eren.dk/_doc/static/forslagAMF.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/lovligfremleje.pdf
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