
Nivå den 19. juni 2019

Referat af

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 13. juni 2019, kl 18:30

Møde 12 – 2018/19 i Laden

Til Stede: Niels Søndergaard, Lisbeth Hansen, Cindy Juhl Svendsen, Ivan Lynge.

Afbud fra: Rie Eliasen, Børge Frisbæk, Tom Føns

Fraværende uden afbud: Morten Schmidth Larsen, Louise Mui Sidenius

1 Valg af referent

Ivan Lynge

2 Godkendelse af referet

Referat af ordinært møde 11 den 15. maj 2019

3 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

Intet at bemærke (EK var ikke tilstede)

https://4eren.dk/attachments/article/74/2019_05%20-%20190515.pdf
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4 Sager fra formanden

4.1 Afdelingsmøde (vaskemaskiner)

Forskellige fremgangsmåder for implementering at maskinerne og præsentatio-

nen blev drøftet, og der mangler beregning af priser på vaske for beboerne.

Formanden undersøger nærmere.

præsentation

4.2 Generel orientering

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

Det forudsættes, at vi hver især skal have gjort os tanker om fremtidssik-

ringen af Niverød IV (og hvis muligt samarbejde det i én præsentation).

Således at snakken om emnet på dagen kvalificeres af jeres ønsker til og

tanker om afdelingens fremtid.

Emnet tages op på næste AB-mødet den 8. august.

• Opsigelsen af YouSee TV/internet. Det ser ud til at vi er bundet i 5 år, hvor-

efter vi har 1 års opsigelse, så vi kan først frigøres 31. december 2021.

Dette er så en bindingsperiode på 6 år, nu får vi set, hvad KAB juridiske

afdeling siger. Organisationsbestyrelsen tager sagen op i september.

• Formanden har skrevet til YouSee for at høre til vores opgradering til det

lovede niveau (DOCSYS3.1). Vi vil blive opgraderet (gratis) i løbet af som-

meren.

mail korrespondance om YouSee netværk

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

re og billigere netværk, aftalen indebærer ingen andre forpligtigelser end et

årligt kontingent på kr 508, og indeholder et medlemskab af Forenede Dan-

ske Antenneforeninger, som kan stille uafhængig eksperthjælp til rådighed.

Afhængig af et møde med Niverød II og organisationen bestemmer vi, om

Fredensborg Boligselskab vil være med (med hjælp fra KAB).

Associeringsaftale

• Niverød IV og III har haft en delegation på en inspirationtur på besøg lørdag

den 25. maj, hvilket gik rigtigt godt.

4.3 Brev fra KAB om ulovlig fremleje

KAB ( Fredensborg Boligselskab) fokuserer på ulovlig fremleje, og har fremsendt

reglerne.

Regler for lovlig fremleje til hjemmesiden

Præsensation om lovlig fremleje

Præsensation om ulovlig fremleje

4.4 Internt samarbejde

Formanden har talt med Annette Birkov, som sender oplysning om andre mulig-

heder for kurser/seminarer/deltagere i vores møder.
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https://4eren.dk/_doc/2019/jun/Vaskeri.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/jun/DOCnetvaerk.pdf
http://4eren.dk/_doc/2019/jun/Associeringsaftale.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/lovligfremleje.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/jun/Udlej-din-bolig-lovligt.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/jun/Ulovlig-udlejning.pdf
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Diskussion om ”bekymringsbrev” sendt til KAB af 2 medlemmer af bestyrelsen.

Bekymringsbrev

Sagen afslutttet uden yderligere kommentarer.

5 Sager fra bestyrelsesmedlemmer

5.1 Åbent hus ”spørg bestyrelsen”

Der har ikke været beboere de sidste 3 åbninger. For fremtiden vil der være

åbent efter aftale.

5.2 Underskudsdækning Sensommerfesten

Medlemmer af aktivitetsudvalget arrangerer en sensommer fest, og beder om

tilskud på op til kr. 5.000 for Sensommerfesten

6 Opgaver og ansvarsfordelinger

Der er behov for ændringer og opdatering af opgaver og ansvarsfordelingsske-

maet. Opdatering af ansvar og opgaveskemaet.

6.1 Opgaveskema

Ansvar– og opgaveskemaet

6.2 Mødestatistik

Møde % ved afdelingsmøder

7 Hjemmesiden

Cindy Juhl Svendsen orienterede om, at der arbejdes på sagen, der er ikke plan-

lagt udgifter ud over tilbuddet på ca. kr. 7.000, og vi har ikke sat nogen tidsplan.

8 Laden

Det går fint i Laden, Bjarne og Thomas kører nu alene på opgaven. Der er dog

stadigvæk backup fra det ”gamle hold”.

Ivan Lynge kontakter Hillerød Låseservice for rettelser og konfigurering.

9 Udvalgene, orientering

9.1 Nyt Beboerudvalg: Parkering– og Trafikudvalget

Bestyrelsen har fået tilkendegivelse fra to beboere, om at ville arbejde med vores

trafik– og parkeringsforhold.

Artikel afleveret til Beboerbladet her i juni.

Cindy Juhl Svendsen er AB-repræsentant, og orienterede om fremtidige tiltag i

udvalget.
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https://4eren.dk/_doc/2019/maj/bekymringsbrev.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/ansvar.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/tilstede.pdf
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9.2 Det grønne udvalg (beboerudvalg)

Louise Mui Sidenius, Vita Susanne Pedersen har meldt sig.

Cindy Juhl Svendsen er AB-repræsentant.

10 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøderforslag: 6/11 2019

AB-møder forslag: 8/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 og eventuelt ekstraordinært

AB-møde 23/10 (oplæg til beboermøder).

11 Eventuelt

Formanden spørger Ejendomskontoret om pris og tilgængelighed for en grillplads

foran laden.

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. 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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