
Nivå den 27. februar 2019

Referat af

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 21. februar 2019, kl 18:30

Møde 08 – 2018/19 i Laden

Til Stede: Niels Søndergaard, Rie Eliasen, Lisbeth Hansen, Cindy Juhl Svendsen,

Ivan Lynge, Tom Føhns.

Afbud fra: Børge Frisbæk

Fravær uden afbud fra: Louise Sidenius og Morten Schmidth Larsen.

1 Valg af referent

Ivan Lynge

2 Godkendelse af referet

Referat af møde 07 den 10. januar 2019 er godkendt .

3 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

• Klage fra beboer om træ.

Ejendomskontoret har svaret beboeren.

• Maling af skure og indgangspartier foretages med start fra midt i april til

afslutning i løbet af juni.

• I den lille sandkasse er blomsterbedet erstattet med faldgrus.

• Der monteret en tøjknage på hvert af beboerhusets toiletter.

• I beboerhusets køkken har blikkenslageren repareret to defekte pumper,

således at varmtvandshanerne igen fungerer tilfredsstillende.

https://4eren.dk/_doc/2019/feb/ABreferat190110.pdf
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4 Sager fra formanden

4.1 Generel orientering

• Formanden har været til konference hos BL (delegeret for Fredensborg Bo-

ligselskab).

Der var tale af BL’s formand Palle Adamsen (præsentation vedlagt).

• Formanden har sammenmed formændene for Niverødgaard, Nivåhøj 102 og

103, samt Niverød II besluttet at holde en række uformelle møder omkring

vores udfordringer og fælles problemer. (se iøvrigt punkt 10 på side 4).

Næste møde er den 11. marts i vores hyggerum.

4.2 Radon undersøgelse

Der er stillet forslag til afdelingsmødet om en undersøgelse af, hvor meget radon

der er i vore boliger.

Ejendomskontoret vil orientere om emnet - herunder priser.

4.3 Budgetmøde og mail afstemning

Bestyrelsen holdt den 6. februar et møde med KAB regnskabmedarbejder og

Driftchefen, hvor KAB’s forslag til budgettet for 2019/2020 blev behandlet. Ef-

terfølgende har bestyrelsen i samarbejde med KAB yderligere rettet lidt til.

4.4 Bestyrelsens gavepolitik

AB-gavepolitik. Lisbeth Hansen og Ivan Lynge kommer med forslag til næste

ordinære AB-møde.

4.5 Antenneforeningen NivåNet

• Forelæggelse af associeringsaftsle med NivåNet til godkendelse.

Forslag til Associeringsaftale.

• Vores kontrakt med YouSee udløber den 23. december 2020. Niverød III har

allerede besluttet at opsige aftalen, formanden foreslår, at vi også opsiger

aftalen snarest.

Vi kan så enten genforhandle YouSee kontrakten (sammen med Niverød III

og Nivånet), og har et år at beslutte os for vores fremtidige leveringer af TV.

(vi kan have 1.900 tilslutninger bag os ved forhandlingerne, hvilket giver en

rigtig god forhandlingsposition).

• Den nuværende pris for (fiber)net fra NivåNet er kr. 99 pr. måned for

100/100 Mbit/s, samt anlægsudgifter, som i øjeblikket anslås til kr. 75 pr.

måned i 3-5 år. I alt internet til kr. 174 pr. måned.

• Det er tanken, at der ikke at skal opkræve internet over huslejen, og at der

ikke er udgifter for andre end de tilsluttede beboere.

AB gav Niels kompetence til at fortsætte undersøgelserne som bestyrelsesmedlen
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https://4eren.dk/_doc/2019/feb/PalleAdamsen2019.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/feb/Associeringsaftale.pdf


AB-referat 21. februar 2019 Niverød IV

i NivåNet.

4.6 Opfølgning på AB-møde i december

Niels taler med Annette Birkov om andre muligheder for kurser end det foreslåede

kursus.

5 Ændringer i forretningsordenen

Se den nye Gældende forretningsorden.

6 Opgaver og ansvarsfordelinger

Udgår.

7 Hjemmesiden

Cindy Juhl Svendsen har indhentet tilbud på alternativ løsning på vores problem

med hjemmesiden.

Cindy intræder i Antenne-/Webudvalget.

Der arbejdes videre på Cindys tilbuddet.

Overflytning af data og teksterne er vores eget ansvar, og kan meget vel blive

omfattende.

Opgaven er taget af Cindy Juhl Svendsen og Niels Søndergaard i forening.

8 Laden

8.1 Priser og prispolitik

Bestyrelsen diskuterer og besluttede priser og rabatter på leje af laden.

De nuværende lejepriser er:

Lejer Reservation Depositum Salen og Hyggerum Hyggerum

Standard priser kr. 200 kr. 1.000 kr. 2.000 kr. 500

Beboere FB kr. 200 kr. 500 kr. 900 kr. 250

Bestyrelsen fastholder disse priser.

Der har tidligere været forskellige rabatordninger til medlemmer af AB og udvalg.

Denne og andre rabatter findes ikke længere.

8.2 Stillingen som Ladeadministrator

Rie Eliasen præsenterede forslag til funktionsbeskrivelse og stillingsopslag.

Stillingen skal opslås umiddelbart efter godkendelse af funktionsbeskrivelse og

stillingoplag.

Det blev godkendt med en tilføjelse om, at det skal fremgå, at bestyrelsen gerne

ser, at stillingen bliver besat af mere end én person.

Ansættelsesudvalg bliver Rie Eliasen, Lotte Eliasen og Niels Søndergaard.
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https://4eren.dk/_doc/static/ABforretningsorden0219.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/feb/Funktionsbeskrivelse.pdf
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9 Udvalgene, orientering

Udgår.

10 Skovtur til sommer (sammen med Nivå Nu og VIBO)

I ”formandforsamlingen” (se punkt 4.1 på side 2) er det blevet diskuteret om vi

(Nivåhøj 102, Nivåhøj 103, Niverød Gaard, Niverød III og os (Niverød IV)) skal

sammen med og med hjælp af Nivå Nu arrangerer en fælles skovtur i starten

af sommerperioden, herunder at vi giver et lille tilskud til arrangementet.Sagen

overdrages til vores aktivitetsudvalg.

11 Illumineret juletræ ved Laden i december 2019

Forslag om at få opstillet et juletræ med lyskæde ved Laden til julen 2019.

Ejendomskontoret undersøger pris og etablering af holder.

12 Nyt logo for Niverød IV og 4’eren

Vi har fra en beboer PEH fået nogle forslag til nyt logo, både for 4’eren og Niverød

IV.

Nyt Logo – Udvalg af logoer – T-shirt (obligatorisk påklædning til AB-møder?) –

Forsiden af 4eren og A4 Brevpapir

Beboerbladet vil fremover benytte det åbne logo, mens der ikke blev besluttet et

nyt til Niverød IV.

13 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøder forslag: 6/3 og 6/11 2019

AB-møder forslag: 14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 og

eventuelt ekstraordinært AB-møder 4/11 (oplæg til beboermøde). Der afholdes

et ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde den 28. februar, hvor hovedpunktet

er præsentation af vaskemaskinetilbud.

14 Eventuelt

Der blev talt lidt om planerne om udvidelse af Per Gyrum Skolen.

Afdelingsbestyrelsen er enige om, at følge op på sagen og komme med vores

besyv, når der kommer høring.

Vi støtter ikke skolens udvidelsesplaner.

side 4

https://4eren.dk/_doc/2018/dec/nylog.jpg
https://4eren.dk/_doc/2018/dec/logoer.jpg
https://4eren.dk/_doc/2018/dec/T-shirt.jpg
https://4eren.dk/_doc/2018/dec/A5logo.jpg
https://4eren.dk/_doc/2019/jan/A4Brevpapir.jpg
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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. Husorden for Niverød IV

5. Installationsretten (lovbestemt)

6. Vedligeholdelsesreglementet (lovbestemt)

7. Forslag til Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV

8. AB Forretningsorden februar 2019

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
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
http://4eren.dk/_doc/static/ABforretningsorden0219.pdf
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