
Nivå den 18. januar 2019

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde1 – Niverød IV

torsdag den 10. januar 2019, kl 18:30

Møde 07 – 2018/19 i Laden

Til Stede: Rie Eliasen, Lisbeth Hansen, Louise Sidenius, Cindy Juhl Svendsen,

Niels Søndergaard, Tom Føhns og Ivan Lynge

Afbud fra: Morten Schmidt, Børge Frisbæk

Referat

1 Valg af referent

Ivan Lynge

2 Godkendelse af refereter

referat af møde 04 den 1. november 2018

referat af møde 05 den 13. december 2018

Begge referater blev godkendt uden kommentarer

3 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

• Status på lukning af dør mod syd i Laden.

Som ekstra påmindelse vil EK sætte 4 laminerede mærkater op om, at døren

KUN må bruges i nødstilfælde.

• Parkeringssituationen, hvad har vi af muligheder?

På det kommende afdelingsmøde vil EK fremlægge de forskellige mulighe-

der, der tidligere har været på tale f.eks. privat parkeringsselskab (bøder),

inddragelse af friarealer (græsareal overfor Laden), timer til Ejendomskon-

toret (overtid), frivillige beboere, maling af flere båse eller gøre ingenting.

I muligt omfang vil EK oplyse om omtrentlige priser.

I forbindelse hermed vil AB foreslå, at der bliver oprettet et beboerudvalg

til at arbejde videre med sagen og komme med konkret(e) forslag.

1Afdelingsbestyrelsen er i dette dokument forkortet til AB

http://4eren.dk/attachments/article/74/2018_10%20-%20181101.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/jan/ABreferat181213.pdf
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• Træ ved nr 331.

Beboerhenvendelse som EK tager sig af.

• Der er problemet i laden, med at vandet ikke bliver ordentlig varmt i køk-

kenet. Det kan resultere i, at ting ikke kan vaskes rigtigt rent.

EK rekvirerer en VVS-mand til at ordne en veksler, der ikke virker godt nok.

• Projekt omkring bimålere til vaskeriet.

Indkøb af bimålere stilles i bero, indtil der bliver købt nye vaskerimaskiner.

Hermed sparer vi en unødvendig udgift.

• Tilbud om nye vaskerimaskiner.

Tom planlægger et møde med sælger en aften ved 18:30-tiden. Alle med

interesse kan deltage.

• LED-belysningen er lavet færdig.

• Sportshallen er blevet ok med rengøring og nye dispensere til sæbe, toilet-

papir og papirhåndklæder.

• Den lille Legeplads: EK orienterede om, at blomsterbedet endnu ikke er

blevet nedlagt, og at det vil blive gjort ved førstgivne lejlighed.

4 Formanden, orientering

• Vi har modtaget første udkast til indkaldelsen til vores beboermøde den 6.

marts fra Børge Frisbæk.

For forslag til ny forretningsorden se Appendix punkt 7 på side 7

• YouSee møde den 31. januar, er flyttet.

Vi aflyser det planlagte møde, da det falder sammen med Udvalgsmødet.

Lisbeth laver i stedet en aftale med YouSee i marts om, hvilken fremtid de

vil tilbyde os. Vi låner Laden for udstilling over YouSees produkter.

• Til brug for kassererskiftet skal formanden bruge en god kopi af den nye

kasserers pas.

Louise Sidenius sender billede til formanden.

• Vi har fået overflyttet kr. 10.000 fra Rådighedskontoen og kr. 100.000 fra

”indkontoen” til Laden (Mobilshopkontoen) til vores opsparingskonto hos

Fredensborg Boligselskab,.

Saldo er så ca. kr 9.000 på rådighedskontoen og kr. 34.000 på Lade kontoen.

Skal vi ændre noget med betalingskort i Laden.

Afventer ny ladeadministrator.

• Niverød IV køber en ydelse, som hedder budgetopfølgning, skal vi afbestille
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den?

Vi afbestiller den, da vi kan få oplysningerne uden udgift på anden måde.

• Bestyrelsens arkiv, herunder hvem der skal have ansvaret for arkivalierne

(se punkt 5 på side 3).

• Der er mulighed for en mail adresse som fornavn.efternavn@4eren.dk, så

man har mulighed for at sorterer i sin mail.

Ingen var interesseret.

• Formanden har bedt vores webmaster om at opgradere vores konto hos

one.com, så der bliver taget backup af vore hjemmeside og de datafiler der

ligger bag.

Prisen bliver så kr 27,50 pr måned, i stedet for de kr 19,50 vi betaler nu.

• Evaluering af afdelingsmødet den 5. november 2018.

Det var uheldigt, at regnskabet på overhead ikke var overensstemmende

med det udsendte regnskab.

Bebrejdelser over, at der ikke blev fremlagt specificerede regnskaber over

Laden og rådighedsbeløbet.

Diskussion om hvordan AB forholder sig til opstillede kandidater til valg til

Fredensborg Boligselskabs repræsentantskab.

5 Opgaver og ansvarsfordelinger

Opgaver og ansvar uddelegeres med følgende regler:

Det er en forudsætning at arbejde, ansvar og kompetence omkrig en opgave føl-

ges ad, således at opgaven løses af den bestyrelsesansvarlige, som har ansvaret,

men også tager alle beslutninger2 omkring opgaven.

Opdatering af ansvar og opgaveskemaet.

Ansvar– og opgaveskemaet.

Valgperioden i Repræsentantskabet er for tiden 1 år (da der ikke er specificeret

andet i vedtægterne).

En del vigtige poster blev ikke besat.

6 Endelig afgørelse om dagsordener

6.1 Endegyldigt svar

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har på et samråd den 28. januar 2014

besvaret et spørgsmål om hensigten med §20, stk.4 i normalvedtægten om ud-

2se AB – referat af 12. april 2018: ”Uddelegering sker fra AB under ansvar således, at beslut-
ninger træffes af det ansvarlige bestyrelsesmedlem, såfremt beslutningen har konsekvenser ud
over den arbejdsgruppe, hvori den bliver taget, skal den forelægges ved et AB-møde til godken-
delse, før den føres ud i virkligheden.
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https://4eren.dk/_doc/2019/jan/ansvarsfordeling2019.pdf
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sendelse af dagsorden for afdelingsbestyrelsen før møderne.

I svaret indgår: [....] ikke har fundet det hensigtsmæssigt at stille krav om, at

dagsordenen for afdelingsmødet gøres tilgængelige for beboerne forinden et af-

delingsbestyrelsesmødes afholdelse. [....]

Se ministerens svar.

Forslaget er, at vi for fremtiden skynder på udsendelse af referatet, således at

et (mail) godkendt referat kan offentliggøres på hjemmesiden inden for 2 uger

efter mødet, og vi der igennem overholder betingelserne i ministerens svar.

Godkendelsen af referatet skal stadigvæk formelt indføres i referatet ved det ef-

terfølgende møde.

AB besluttede efter afstemning (3-2), at AB ikke udsender dagsordener før AB-

møde, men fremskynder referatet mest muligt).

7 Ændringer i forretningsordenen

I forbindelse med ovennævnte svar fra ministeren, ønskes der ændringer til den

gældende forretningsorden.

Ændringerne er blandt andet at slette afsnittet som indenholder: ”Samtidigt eller

kort tid efter fremlægges en dagsorden på Ejendomskontoret til gennemsyn af

beboerne.” i §5.

Samt andre ændringer og opstramninger (som vist på vedlagte). Se forslag til

opdateret forretningsorden.

Udsat

8 Bestyrelsens åbne hus

Forslag om, at bestyrelsen (på forsøgsbasis) holder åbent hus i Hyggerummet i

Laden den sidste tirsdag i måneden, samtidiget med at Ladens kontor er åbent

(19:00 – 19:30).

Formålet er at åbne op for bestyrelsens arbejde og give beboerne mulighed for

frit at kunne tale med bestyrelsen, både med forslag, kommentarer og kritik.

Der er naturligvis ikke mødepligt for bestyrelsesmedlemmerne, men vi skal have

(i fald vi bliver enige om at åbne) udpeget en koordinator og nogle frivillige (se

punkt 5 på side 3).

AB starter den 29. januar i hyggerummet.

9 Hjemmesiden

Formanden har undersøgt betingelserne for at komme ind under KAB’s skabelon,

både funktionel og prismæssigt.

Oprettelsen koster kr 15.000 og årligt abonnement koster kr 2.400.

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

Formanden har talt med vores nuværende webmaster om konvertering af vores

hjemmeside til en teknik og udførelse, så vi kan være flere personer om at op-

datere og vedligeholde hjemmesiden.

Et meget løst estimat på omkostningerne ville være omkring kr. 25.000.

Cindy Juhl Svendsen får et tredie tilbud, og sagen tages op igen på næste møde.

10 Laden

Hele punktet udsat til næste møde.

11 Udvalgene, orientering

11.1 Råderetsudvalget (AB-Udvalg) (Niels Søndergaard)

Udsat til næste møde.

11.2 Det grønne udvalg (beboerudvalg) (formand?)

Udsat til næste møde.

11.3 Redaktionsudvalget (beboerudvalg) (Ivan Lynge)

Udsat til næste møde.

11.4 Antenne- og webudvalg (AB-Udvalg) (Niels Søndergaard)

• YouSee produktvisning

YouSee kommer på et tidspunkt og viser deres produkter.

• Stiftende generalforsamling i NivåNeT (7. januar 2019)

Bestyrelse – repræsenteret ved formanden, da vi ikke nåede at vælge del-

tager ved sidste møde – har været til stiftende generalforsamling i NivåNet

den 7. januar.

Infomationsmail til Niverød III

Niels Søndergaard blev valgt til bestyrelsen (vi er associeret medlem, det

vil sige, at vi er interesseret, men har ikke indgået nogen forpligtigelser).

12 Illumineret juletræ ved Laden i december 2019

Udsat til næste møde.

13 Nyt logo for Niverød IV og 4’eren

Udsat til næste møde.

14 Velkomst af nye lejere

Udsat til næste møde.

15 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøder forslag: 6/3 og 6/11 2019

AB-møder forslag: 10/1, 14/2 21/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 8/8, 12/9, 10/10,
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https://4eren.dk/_doc/2018/dec/nivaanet.pdf


Referat 10. januar 2019 Niverød IV

14/11, 12/12 og eventuelle ekstraordinære AB-møder den 4/3 og 4/11 (oplæg

til beboermøder).

Bemærk ændringen i februar.

16 Eventuelt

Mødet forventes at slutte før kl. 22:00

Ivan Lynge

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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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.
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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/ABforretningsorden.pdf
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