
Nivå den 20. maj 2019

Referat af

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

onsdag den 15. maj 2019, kl 17:00

Møde 11 – 2018/19 i Laden

Til Stede: Niels Søndergaard, Rie Eliasen, Ivan Lynge, Tom Føhns.

Afbud fra: Børge Frisbæk, Louise Sidenius, Cindy Juhl Svendsen, Lisbeth Han-

sen.

Fraværende uden afbud: Morten Schmidt Larsen

Gæst: Martin Sjøgren, Bolind ved punkt 1

1 Gæst fra Bolind inden AB-mødet

Der har været afholdt flere møder nu, og vi er ved at have svar på de fleste

spørgsmål i forbindelse med renovering af vaskeriet.

Beboerne vil snarest muligt blive indkaldt til Afdelingsmøde, hvor det endelige

forslag vil blive fremlagt.

2 Valg af referent

Rie Eliasen

3 Godkendelse af referet

Referat af ordinært møde 10 den 11. april 2019 blev godkendt

4 Ændringer til forretningsordenen

Bestyrelsen vedtog at indsætte stk. 6 i §4 i den gældende forretningsorden for

afdelingsbestyrelsen.

http://4eren.dk/attachments/article/74/2019_04%20-%20190411.pdf
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”Stk 6 Mødelederen kan påtale misforhold – som for eksempel person angreb

eller anden forstyrrelse fra dagordenen – og suspendere mødet.

Bestyrelsen kan derefter ved afstemning beslutte at bortvise enkelte bestyrel-

sesmedlemmer fra det pågældende møde.”

Gældende forretningsorden

5 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

• Tagprojekt

Afdelingsbestyrelsen er blevet spurgt om vores undersøgelse af Ladens tag

til kr. 500.000, hvad vi får for pengene og om det er nødvendigt.

Ejendomskontoret:

Tagets tilstand skal undersøges med jævne mellemrum (3-5 år).

Aktiviteten har stået på langtidsplanen de seneste år, dog har den ikke væ-

ret prissat før til det kommende budgetår. Det har været et ønske, at når

taget på laden skulle udskiftes, vil man undersøge muligheden for at op-

sætte solceller eller andet energi optimerende.

Da det er svært at vide, hvad en sådan undersøgelse/projektering vil koste,

har Ejendomskontoret anslået, at de 500.000 kr. kan dække.

Det pengene skal bruges til, er at få tilknyttet en projektleder fra KAB og en

ekstern rådgiver til at fremkomme med et forslag på, hvad der er rentabelt

at udføre.

Ejendomskontoret vurderer, at projektet ikke kan varetages af Ejendoms-

kontoret, da vi ikke har den fornødne ekspertise eller tid til det.

• Maling af skurene Firmaet er bagud. Beboerne informeres løbene om nye

datoer og firmaet vil forsøge at indhente. Beboerne skal varsles to dage

før de kommer. Hvis nødvendigt vil beboerne få en ny overordnet plan for

arbejdet.

• Blomster Der er kommet nye flotte tulipaner rundt om i bebyggelsen i år.

De skal have lov til at visne helt ned, for at de kommer flotte op igen til

næste år.

• Køkkenrunden: Der er stadig mulighed for at tilmelde sig denne runde.

6 Sager fra formanden

6.1 Generel orientering

• ”Formandskollegiet” har arrangeret et møde med områdebetjenten Martin

Beck.

Ved den lejlighed, vil det være både formænd og næstformænd, der kan

deltage.

• De almene boligforeninger i Nivå har afholdt et fælles valgmøde i Nivåhøj
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https://4eren.dk/_doc/static/gyldig-forretningsorden.pdf
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103’s sportshal, der var vel omkring 75 mennesker tilstede

• Mail fra Per Gyrum Skolen om problemskabende adfærd.

Mail korrespondence

• Formanden har skrevet til Per Gyrum Skolen om bevidst ødelæggelse af

påskeliljer i vores bede, og modtaget svar.

• Mail fra Finn Zøllner (formand fra Nivågården) omkring parkering ved Per

Gyrum Skolen.

Mail fra Niverødgård formanden

• Niverød IV er blevet spurgt, om vi vil have en delegation på en inspiration-

tur på besøg lørdag den 25. maj. Formand Niels Søndergaard tager imod

delegationen og viser dem rundt.

6.2 Halvårligt Borgmestermøde

Formanden har deltaget i det halvårlige Borgmestermøde for de almene bolig-

foreninger. Referatet er ikke fremkommet endnu, men vil blive distibueret ved

fremkomst.

Ud over almindelig orientering var der et indlæg om NSPV( Nordsjællands Park

og Vej).

Desuden blev de første planer/ideer om den nye affaldsordning fremlagt, der kan

resultere i tilføjelser til de bestående affaldsstativer. Vi ved ikke noget om det på

nuværende tidspunkt og der er lang vej til den endelige løsning.

6.3 Plan for træer og nyplantninger.

På baggrund af ønsker og klager tages vores beplantning op til diskussion.

Det blev besluttet, at Claes (medarbejder på ejendomskontoret) inviterer det

grønne udvalg til drøftelse af ideer vedrørende beplantningen mm.

Bestyrelsen modtager klager vedrørende træer, fugle mm. som beboere er ge-

neret af.

Overordnet er det ejendomskontoret, der vurderer klagerne. Det er ofte vanske-

lige klager at behandle, idet der f.eks. er ønsker om, at raske træer skal fældes.

Overordnet er det bestyrelsen og ejendomskontorets holdning, at vi skal bevare

så mange raske træer som muligt.

6.4 Internt samarbejde

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

heder for kurser/seminarer/deltagere i vores møder.

7 Opgaver og ansvarsfordelinger

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

maet. Opdatering af ansvar og opgaveskemaet.

Ansvar– og opgaveskemaet

Møde % ved afdelingsmøder
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https://4eren.dk/_doc/2019/maj/PGSproblem.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/maj/ParkeringPGS.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/ansvar.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/tilstede.pdf
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Dette punkt blev udsat på grund af flere afbud.

8 Hjemmesiden

Status ved Cindy Juhl Svendsen, herunder budget og tidsplan.

Udsat, idet Cindy ikke var til stede.

9 Laden

De nye Ladeadministratorer er kommet rigtig godt i gang. Der er stadig support

fra Lotte Eliasen og Rie Eliasen, der desuden fortsat vil afløse ved behov.

10 Udvalgene, orientering

Niverød IV har to forskellige typer udvalg.

1. AB-udvalg, har et AB-medlem/suppleant som formand, og kan bestå af

medlemmer af AB og beboere.

2. Beboere-udvalg, har – såvidt muligt – en beboer1 som formand, og et AB-

medlem som kan være medlem af udvalget og/eller alene AB-repræsentant

i udvalget

10.1 Råderetsudvalget (AB-Udvalg)

Formand Niels Søndergaard

Intet at bemærke.

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

• YouSee produktvisning

YouSee kommer på et tidspunkt og viser deres produkter

Dato for Niverød IV – sættes senere.

• Møde med Stofa, om tilbud, deltagere og dato?.

10.3 Nyt Beboerudvalg: Parkering– og Trafikudvalget

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

trafik– og parkeringsforhold.

Der er indkaldt til startupmøde den 20. maj kl 19:00 i Laden, alle fra bestyrelsen

er velkommen

Cindy Juhl Svendsen er AB-repræsentant.

10.4 Det grønne udvalg (beboerudvalg)

Louise Mui Sidenius er medlem og nyt medlem er Vita Susanne Pedersen som

har meldt sig.

Velkommen

Dejligt med beboere der ønsker at gøre en forskel til vores alles fordel.

Der skal tages stilling til om Louise er AB-repræsentant.

1Hvis det ikke er muligt af finde en beboer som formand, så kan et medlem af AB fungere som
formand, og udvalget kommer så til at fungere som et AB-udvalg
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Punktet udsat, idet Louise ikke var tilstede.

10.5 Aktivitetsudvalget (beboerudvalg)

Formand Flemming Eliasen

AB-repræsentant Rie Eliasen

Formanden beder om at aktivitetudvalget overveje, om man kunne gå ind at lave

en en udflugt for beboerne sammen med Niverød III, og Vibo afd 102 og 103.

Aktivitetsudvalget har afholdt møde og drøftet hvilke arrangementer der ønskes

planlagt det kommende år.

Udvalget understreger igen, at alle i udvalget arbejder ud fra hvad de selv er

interesseret i af arrangementer.

Det er ikke alle der deltager i samtlige arrangementer. Ingen i udvalget ønsker

at ligge under for, hvad andre måtte mene, der skal være af fester.

Udvalget er åbent for alle beboere der ønsker at bidrage med beboeraktiviteter,

så savner man noget, så må beboerne gerne henvende sig til enten bestyrelsen

eller aktivitetsudvalget ifht hvordan man skal forholde sig, og om der er økonomi

til en ekstra begivenhed, ligesom der skete til fastelavn, hvor andre end udvalget

satte sig for at planlægge dette.

De planlagte arrangementer for resten af 2019:

• Sensommerfest den 6. september.

• Juletræsfest uge 47.

• Kvinde Café (pga. afbud ikke afklaret hvorvidt dette fortsætter).

• Bankospil - i løbet af efteråret.

• Ingen i aktivitetsudvalget har planer om at arrangere fastelavnsfest 2020,

men alle er velkommen til at kontakte udvalget, hvis nogen har lyst til at

deltage i planlægningen.

10.6 Redaktionsudvalget (beboerudvalg [for tiden AB-udvalg])

Redaktionsudvalget burde være et beboerudvalg (vi har brug for beboere i re-

daktionen).

”4’eren” udkommer næste gang i juni.

11 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøderforslag: 6/11 2019

AB-møder forslag: 13/6, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 og eventuelt ekstraor-

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

12 Eventuelt
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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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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

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/gyldig-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


Nivå den 10. maj 2019

Dagsorden for

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

onsdag den 15. maj 2019, kl 17:00

Møde 11 – 2018/19 i Laden

Dagsorden

1 Gæst fra Bolind inden AB-mødet

2 Valg af referent

3 Godkendelse af referet

4 Ændringer til forretningsordenen

5 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

6 Sager fra formanden

6.1 Generel orientering

6.2 Halvårligt Borgmestermøde

6.3 Plan for træer og nyplantninger.

6.4 Internt samarbejde

7 Opgaver og ansvarsfordelinger

8 Hjemmesiden

9 Laden

10 Udvalgene, orientering

10.1 Råderetsudvalget (AB-Udvalg)

10.2 Antenne- og webudvalg (AB-Udvalg) (Niels Søn-

dergaard)

10.3 Nyt Beboerudvalg: Parkering– og Trafikudvalget

10.4 Det grønne udvalg (beboerudvalg)

10.5 Aktivitetsudvalget (beboerudvalg)

10.6 Redaktionsudvalget (beboerudvalg [for tiden AB-

udvalg])



11 Mødedatoer i 2019

12 Eventuelt
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