
Nivå den 13. september 2019

Referat af

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 12. september 2019, kl 18:30

Møde 8 – 2019/20 i Laden

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

samt Tom Føns, og Børge Frisbæk

Afbud fra: Louise Mui Sidenius, Rie Eliasen.

Fraværende uden afbud: Morten Schmidth Larsen.

1 Valg af referent

Ivan Lynge og Niels Søndergaard

2 Godkendelse af referat

Referat af ordinært møde 13 den 8. august 2019 blev godkendt uden bemærk-

ninger.

http://4eren.dk/attachments/article/74/2019_07%20-%20190808.pdf
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3 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

• Status på projekt om Ladetaget

Projektleder vil snarest indkalde til møde (Ivan Lynge og Rie Eliasen er med

i følgegruppen for bestyrelsen).

• Procedure ved fra og tilflytning af lejligheder.

Der er iagttaget nogle problemer, som blev drøftet.

Ejemdomskontoret vil være opmærksom på det fremover.

• Indkaldelse til afdelingsmøde den 6. november.

Dagsorden

1. Mail bedes rettet til formand@4eren.dk.

2. Vi skal have et punkt på om køb/lease af vaskemaskiner.

3. Vi skal have et punkt på om parkeringsforholdene.

4. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

på valg er formand Niels Søndergaard, bestyrelsesmedlemmerne Ivan

Lynge og Louise Mui Sidenius, samt suppleanterne Morten Schmidt Lar-

sen og Lisbeth Hansen

5. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer (beboervalgte)

4 Sager fra formanden

4.1 Afdelingsmøde (vaskemaskiner)

Forskellige fremgangsmåder for implementering at vaskemaskinerne og præsen-

tationen skal drøftes.

foreløbig præsentation

4.2 Salto adgangssystem

Vi har haft besøg af Nordsjællands Låseteknik, og udbedt os et tilbud på opda-

tering af det nuværende system.

Til tilbudet har formanden bedt om optioner:

• Både brik og kort adgang (kun kort på nye døre)

• Nyt program med DHCP netværk

• Pris for ekstra døre

En del af det nye er indbefattet under ovennævnte vaskemaskine indkøb.

INFO: Der skal være logget én ind på Salto, for at nøglerne bliver opdateret.
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https://4eren.dk/_doc/2019/sep/AB-6nov.pdf
mailto:formand@4eren.dk
https://4eren.dk/_doc/2019/aug/Vaskeri.pdf
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4.3 Generel orientering

• Bestyrelsen har fået et forslag fra Per Gyrum skolen, hvor den nye bygning

blev placeret på den del af parkeringspladsen, som Per Gyrum Skolen be-

nytter, men da kommunen så ville forlange, at vi (Niverød IV) skulle give

afkald på resten af 100-parkeringspladsen, er bestyrelse blevet enige om, at

vi ikke kan tillade den foreslåede placering, men vi overlader til Fredensborg

Boligselskabs organisationsbestyrelse at svare.

• Formanden præsenterer temaer til fremtidssikring fra Niverød IV på tema-

mødet på Karlebo Kro lørdag den 14. september. Vores temaer kunne in-

deholder serviceniveau i de grønne omgivelser og fremtidssikring af vore

boliger, blev blandt andet nævnt vandrør i krybekælderen, kloaksystemet,

parkering, ventilation af husene, solceller på laden og husene og badevæ-

relser.

• Udpegning af bestyrelsens repræsentantskabsmedlem.

Blev udsat til efter beboermødet.

• Kasseren har afleveret regnsskab over rådighedskontoen

5 Sager fra bestyrelsesmedlemmer

Ingen (se under punkt 3 (Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret))

6 Hjemmesiden

Status ved Cindy Juhl Svendsen.

Arbejdet skrider frem, vi mangler nyere billeder af bebyggelsen. der er opsat en

foreløbig side. Faktura er modtaget.

7 Laden

Regnskab er udfærdiget af Lade Administratorene og afleveret til KAB. Vi afventer

godkendelse af regnskabet.

8 Udvalgene, orientering

8.1 Idékatalog fra Trafikudvalget

Bestyrelsen har modtaget idékatalog fra trafikudvalget.

Idékatalog

Der er 10 punkter, hvorfra vi skal udtrække 2 – 3 stykker til præsentation ved

beboermødet. Ejendomskontoret sætter omtrentlig priser på punkterne til næste

møde.

side 3

https://4eren.dk/_doc/2019/sep/Idekatalog.pdf
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9 Internt i Bestyrelsen

Annette Birkov er vendt tilbage med svar på vores forspørgsel om ekstern hjælp

til vore interne udfordringer.

Mail fra Anette Birkov Bestyrelsen besluttede til at udsætte punktet til efter be-

boermødet.

10 Mødedatoer i 2019

Afdelingsmøderforslag: 6/11 2019

AB-møder forslag: 23/10 (oplæg til beboermøder), 14/11, 12/12.

11 Eventuelt

Når jeg hører nogen sukke,

“livet er så hårdt”,

fristes jeg altid til at spørge:

”sammenlignet med hvad?”

Søren Kierkegaard

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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https://4eren.dk/_doc/2019/sep/Tilbagemelding.pdf
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. Bestyrelsens ansvar– og opgaver

9. Fremmøde procent ved afdelingsmøder

10. Forslag til Forretningsorden for afdelingsmøder, Niverød IV

11. 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.

side 5

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
https://4eren.dk/_doc/static/ansvar.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/tilstede.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/forslagAMF.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/lovligfremleje.pdf
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