
Nivå den 6. marts 2019

Referat for

Ekstraordinært

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 28. februar 2019, kl 19:00

Møde 08a – 2018/19 i Laden

Til Stede: Ivan Lynge, Niels Søndergaard, Rie Eliasen, Morten Schmidt, Cindy

Juhl Svendsen, Tom Føhns

Afbud fra: Lisbeth Hansen, Louise Mui Sidenius, Morten Schmidt Larsen

Gæst: Martin Sjøgreen fra Bolind

1 Valg af referent

Niels Søndergaard.

2 Tilbud på nye vaskemaskiner

Gennemgang af tilbud om nye vaskerimaskiner.

Martin Sjøgreen gennemgik de modtagne tilbud. Bestyrelsen valgte at gå videre

med Elektrolux tilbuddet, samt yderligere oplysninger om afregning og reserva-

tion, samt mulighed for ”click-vask”.

3 Oplæg til beboermøde 6. marts

Den mundtlige orientering blev gennemgået.

Slideshow om budget gennemgået.

4 Kassererskift

Ud over kassereren skal formanden også have hævekort og fuldmagt til rådig-

hedskontoen – for at sikre, at vi altid har adgang til bankkontoen.

5 Eventuelt

Niels Søndergaard



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?Subject=Tilmelding til Mailliste
mailto:email@4eren.dk?Subject=Afmelding til Mailliste


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 september 2018

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
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/ABforretningsorden.pdf

