
Nivå den 25. marts 2019

final Version

Referat af

ordinært afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 14. marts 2019, kl 18:30

Møde 09 – 2018/19 i Laden

Til Stede: Niels Søndergaard, Louise Sidenius, Rie Eliasen, Lisbeth Hansen, Ivan

Lynge, Cindy Juhl Svendsen, Tom Føhns, Børge Frisbæk

Fraværende uden afbud: Morten Schmidth Larsen

1 Valg af referent

Ivan Lynge

2 Godkendelse af referet

Referaterne referat af møde 08 den 21. februar 2019 og

referat af ekstraordinært møde 08a den 28. februar 2019 er godkendte.

3 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

3.1 Maling af skure og indgangspartier

Ejendomskontoret annoncerede, at vi fra 1. april får malet vore indgangspartier

og skure.

Der uddeles information i uge 12.

3.2 Tagprojekt Laden

Der er afsat 500.000 kr. i langtidsbudgettet.

Der er overvejelser i gang om ”intelligente tage”. Der skal vælges en projektleder

fra KAB.

https://4eren.dk/_doc/2019/feb/ABreferat190221.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/feb/ABreferat190221.pdf
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3.3 Niverød IV – Stier og pladser – 5-års eftersyn

Det er ved at være tid for 5 års eftersyn af stier og pladser, hvortil der er afsat

125.000 kr.

Det ser imidlertid ud til, at der ikke er behov for det.

Det afsatte beløb tænkes overført til henlæggelser på konto 116, hvorfra det kan

anvendes på for eksempel kommende udgifter i forbindelse med reparation af

revner på stierne.

3.4 Gennemgang af langtidsbudgettet

Som foreslået af Ejendomskontoret vil der for AB blive arrangeret en temadag,

måske en lørdag i maj.

Børge vender tilbage med forslag til en dato.

3.5 Illumineret juletræ ved Laden i december 2019

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

Ejendomskontoret oplyser, at de har fået et tilbud på stikkontakt til 4.247 kr.

Tanken er at placere juletræet i en holder udenfor Hyggerummet. Endelig beslut-

ning herom tages på bestyrelsesmødet i august.

3.6 Vaskeriet

Automatisk sæbedispensere i de nye vaskerimaskiner vil formodentlig være dyrt,

vi afventer stadig endeligt tilbud.

Vi vil desuden gerne kunne prioritere, at beboerne skal kunne fravælge sæbe og

skyllemiddel.

4 Sager fra formanden

4.1 Generel orientering

• Der meldte sig 2 personer (Troels Secher og Kim Madslund) til bestyrelsens

genopståede parkerings- og trafikudvalg ved det møde blandt beboerne,

som vil protestere over udvidelsen af Per Gyrum Skolen.

• Formanden har talt med Annette Birkov om samarbejdskursus.

Efter en længere diskussion i afdelingsbestyrelsen blev det besluttet, at for-

manden kontakter Klaus Sivertsen angående mulighed for et sådant semi-

nar/kursus.

• Rapport fra ”formandsforsamlingen”:

Niverød III, Niverød IV, Niverødgården, Nivåhøj 102 og Nivåhøj 103 arran-

gerer fælles valgmøde (folketingsvalget) den 9. maj i stamhuset Nivåhøj 68.

Der arbejdes på en fælles skovtur, som nævnt på sidste møde, der tales om

mål ved Roskilde, Ven og andre steder.
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4.2 Bestyrelsens gavepolitik

Bestyrelsen bedes sætte en politik for gaver til samarbejdspartner, beboere og

ansatte.

Lisbeth Hansen og Ivan Lynge præsenterede forslag til gavepolitik.

AB Gavepolitik

Forslaget blev godkendt.

4.3 Antenneforeningen NivåNet

• Islandshøjparken har meldt fra, men foreningen fortsætter. Det kniber lidt

med at få oprettet bankkonto.

• Vi skal indsende Forslag til Associeringsaftale i udfyldt stand.

5 Evaluering af afdelingsmøde 6. marts

Tilfredshed med mødets forløb – ikke mindst med det overvældende flertal, der

godkendte budgettet. Mødet forløb i god ro og orden og sluttede (lidt usædvan-

ligt) før kl 21.

Der var stærk utilfredshed og diskussion i afdelingsbestyrelsen om, at ikke alle

afdelingsbestyrelses-medlemmer stemte FOR det fremlagte budget.

Følgende blev fremlagt og vedtaget:

” Ang. afdelingsbestyrelsen–medlemmers afvigende stemmeafgivning ved afdelingsmø-

det 6/3-2019.

Afdelingsbestyrelsen har en forventning om, at alle afdelingsbestyrelses-medlemmer

støtter de forslag, som afdelingsbestyrelsen fremlægger på afdelingsmøderne – ikke

mindst afdelingsbestyrelsens væsentligste forslag i løbet af året: Fremlæggelse af af-

delingens budget til godkendelse af beboerne.

Hvis det helt ekstraordinært ikke lader sig gøre at blive enige om afdelingsbestyrelsens

forslag, forventes det – som en selvfølge – at det bliver påtalt og argumenteret for i

afdelingsbestyrelsen før afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen erfarede derfor med stor undren, at et par afdelingsbestyrelses-

medlemmer ikke stemte for afdelingsbestyrelsens anbefaling til beboerne om at god-

kende det fremlagte budget, og at de samme afdelingsbestyrelses-medlemmer end ikke

havde påtalt det for afdelingsbestyrelsen inden afdelingsmødet!

Med baggrund heri opfatter afdelingsbestyrelsen de pågældende afdelingsbestyrelses-

medlemmers stemmeafgivning som yderst mistillidsskabende både i forhold til beboerne

og afdelingsbestyrelsen ”.

For fremtiden, når afdelingsbestyrelsen stiller forslag på beboermødet, skal afde-

lingsbestyrelsen være helt klar på de enkelte afdelingsbestyrelses-medlemmers

stemmeafgivning.

side 3

https://4eren.dk/_doc/static/Gavepolitik.pdf
https://4eren.dk/_doc/2019/feb/Associeringsaftale.pdf


AB-dagsorden 14. marts 2019 Niverød IV

Hvis det viser sig, at der ikke er mulighed for at skabe enighed, vil formanden

annoncere det inden afstemningen.

6 Opgaver og ansvarsfordelinger

Louise Sidenius har meddelt bestyrelsen, at hun trækker sig fra kassererposten.

Dette kommer efter at processen var sat i gang i KAB. Bestyrelsen finder det

kritisabelt, at Louise Sidenius beder om at blive kasserer for derefter at melde

fra midt i processen.

Bestyrelsen besluttede derfor at bede Ivan Lynge om igen at påtage sig kasse-

rerrollen.

Afdelingsbestyrelsen er stadig uden sekretær, da ingen har meldt sig. Måske kan

Rie Eliasen overtage rollen på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen gennemgik skemaet for opgaver og roller.

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 beslutninger1 omkring opgaven.

Niels Søndergaard gennemgik oversigt over mødefravær i afdelingsbestyrelsen,

hvortil barselsorlov ikke tæller med.

Ansvar– og opgaveskemaet

Møde % ved afdelingsmøder

7 Hjemmesiden

Det er ikke lykkedes formanden at få ALL fra Ravn-hjemmesider til at ringe, efter

kontakt til firmaet på deres kontakt side.

Formanden forsøger at kontakte Ravn-hjemmesider om en aftale om levering af

ny hjemmeside

Cindy Juhl Svendsen har ansvaret for at levere indhold (og finde billeder) til

hjemmesiden.

8 Laden

8.1 Stillingen som Ladeadministrator

Stillingsopslaget er nu udsendt.

1se 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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9 Udvalgene, orientering

Niverød IV har to forskellige typer udvalg.

1. AB-udvalg har et afdelingsbestyrelses-medlem/suppleant som formand og

kan bestå af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og beboere.

2. Beboerudvalg har – såvidt der er muligt – en beboer2 som formand og en

afdelingsbestyrelses-repræsentant i udvalget.

9.1 Råderetsudvalget (AB-Udvalg) (Niels Søndergaard)

Intet at bemærke.

9.2 Nyt Beboerudvalg: Parkerings– og Trafikudvalget

Troels Secher og Kim Madslund er nye medlemmer sammen med afdelingsbe-

styrelsesansvarlige Cindy Juhl Svendsen.

9.3 Det grønne udvalg (beboerudvalg) (?)

Louise Mui Sidenius er medlem og vil prøve at motivere andre til at deltage. Lou-

ise Mui Sidenius skriver et indlæg til beboerbladet om det.

Hvis der ikke kommer beboerrepræsentanter til udvalget, så kan man ikke længe-

re tale om at have et beboerudvalg, men afdelingsbestyrelsen vil efter interesse

kunne byde ind med forslag, der arbejdes videre på i fællesskab.

9.4 Redaktionsudvalget (beboerudvalg) (Ivan Lynge)

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

daktionen).

Februarnummeret af ”4’eren” er udkommet til tiden i februar, og der arbejdes nu

på nummeret, som udkommer i april.

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

• Cindy Juhl Svendsen er indtrådt i udvalget.

• YouSee produktvisning

YouSee kommer på et tidspunkt og viser deres produkter

Dato for Niverød IV – sættes senere.

10 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøderforslag: 6/11 2019

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

ekstraordinært AB-møde 4/11 (oplæg til beboermøder).

Årets to planlagte ekstraordinære afdelingsbestyrelses-møder vil normalt ligge

på datoen for sidste frist for aflevering af beboerforslag til afdelingsmøderne.

2Hvis det ikke er muligt af finde en beboer som formand, så kan et medlem af AB fungere som
formand.
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11 Eventuelt

Det blev afklaret, at Lisbeth Hansen og Cindy Juhl Svendsen også i år står for

planlægning af julefrokosten.
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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


AB-dagsorden 14. marts 2019 Niverød IV

APPENDIKS

Gældende dokumenter

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. Afdelingsbestyrelsens Forretningsorden september 2018

5. Husorden for Niverød IV

6. Installationsretten (lovbestemt)

7. Vedligeholdelsesreglementet (lovbestemt)

8. Forslag til Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV

Nyttige links

1. BL, Danmarks Almene Boliger

2. KAB Administration

3. Fredensborg Boligselskab, hjemmeside

4. Niverød IV, hjemmeside

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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