
Nivå den 11. august 2020

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 13. august 2020, kl 18:00

Møde 8 – 2020

Bestyrelseslokalet Laden / Hyggerummet

Til Stede: Thomas Annesen, Lisbeth Hansen, Ivan Lynge, Cindy Juhl Svendsen,

Niels Søndergaard samt Tom Føns

Afbud fra: Børge Frisbæk, Rie Eliasen og Henrik Bech

1 Valg af referent

Referent Thomas Annesen

2 Information fra Ejendomskontoret

Forespørgsel fra Niels Søndergaard på vegne af beboer vedr. fuglereder og hvep-

seboer.

Tom Føhns anbefaler at beboerne kontakter Ejendomskontoret i disse situatio-

ner, da der ikke blot kan lukkes af i udhængene af hensyn til ventilation mm.

Dette er ikke et gør det selv projekt.

Spørger orienteres.

3 Information fra formanden

• Niels Søndergaard orienterede om henvendelse fra Fastspeed vedr. åbning

af COAX-net i Niverød IV.

Børge Frisbæk kontakter Fastspeed for yderligere information.

• Overvejelserne omkring den fremtidige pasning af vore mange grønne om-

råder fortsætter, bl.a. om vi skal tilslutte os ”Vild med vilje”, et projekt under
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KAB

Bestyrelsen indhenter yderligere oplysninger om priser og vilkår for evt. at

tilslutte os projektet.

De grønne områder står overfor en grundig gennemgang, da en del af de

store smukke træer desværre ikke er så sunde som vi troede.

• Thomas Annesen oplyste at Ladeadministrator har et møde i slutningen af

august, hvor der træffes endelig beslutning om opslagstavler på Ladens

kontor.

• Bestyrelsen blev enige om at ændre mødetidspunkt for AB-møderne til kl.

18.30.

Et ønske fra de erhvervsaktive medlemmer af bestyrelsen, sammen med

en henstilling om, at den endelige dagsorden udsendes i overensstemmelse

med forretningsordenen.

• Samtidig enedes bestyrelsen om at indføre et nyt fast punkt til dagsorden,

Endelig godkendelse af Dagsordenen.

4 Ekstraordinært Afdelingsmøde

Den endelige husstandsomdelte dagsorden til det ekstraordinære afdelingsmøde

torsdag den 27. august blev gennemgået.

Følgende punkter er på dagsordenen:

• Præsentation af bestyrelsens forslag til renovering af Laden.

• Præsentation af bestyrelsens forslag til ny affaldsordning.

• Præsentation af bestyrelsens forslag til nye P-pladser ved Laden

• Godkendelse af regnskab 2018/19, - fremlagt på afdelingsmøde 6. novem-

ber 2019.

• Valg af 1 nyt (beboervalgt) medlem til Repræsentantskabet i Fredensborg

Boligselskab.

5 Køkkenet

Thomas Annesen oplyste at det nye køkken er monteret sammen med den nye

opvaskemaskine.

Der mangler vandtilslutning til nye kaffemaskiner og afsluttende finish bag op-

vaskemaskine mm.

Dette er aftalt med Ejendomskontoret.

Køkkengruppe tager stilling til evt. ændring af maling.
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6 Vaskeri

Niels Søndergaard orienterede om at aftalen vedr. den nye vaskeriløsning med

Electrolux/Pay–per–Wash er sendt til KAB.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om levering/ibrugtag-

ning.

Det er besluttet at afdelingen, som udgangspunkt, selv står for sæbepåfyldning

via Ladeadministrator/Ejendomskontor.

7 Bestyrelsens svar på høring om lokalplan N106

Efter en livlig meningsudveksling i bestyrelsen enedes bestyrelsen om et endeligt

høringssvar vedr. Per Gyrum Skolen.

Dette er nu sendt til Fredensborg Kommune.

8 Udlejningen af Laden

Efter en lang nedlukning af Laden afholdes der igen arrangementer fra starten af

august.

I lighed med andre dele af samfundet sker det ud fra de nationale retningslinjer,

og der vil også fortsat være begrænsninger ift. antal af personer, regler for ren-

gøring mm.

Det betyder desværre at beboeraktiviteten ”Spiseaften” ikke kan gennemføres i

øjeblikket.

9 Status hjemmesiden

Vores hjemmeside er flyttet tilbage til vores tidligere udbyder – One.com.

Det er fortsat vores målsætning at gøre hjemmesiden enkel og brugervenlig, og

vi arbejder fortsat på at finde en god og holdbar løsning ift. vedligeholdelse og

administration.

10 Mødedage og møde tider i 2020

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Dato Møde

10. september 2020 AB-møde

8. oktober 2020 AB-møde

21. oktober 2020 AB (regnskab)

4. novembe r 2020 Afdelingsmøde

12. november 2020 AB-møde

10. december 2020 ABmøde
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11 Eventuelt

Lisbeth Hansen mindede bestyrelsesmedlemmerne om at rydde pænt op, også

efter andre møder de deltager i, så f.eks. flasker sorteres separat og ikke blandes

med andet affald.

Inden for holdsport forholder det sig sådan,

at hver gang man hjælper en anden,

hjælper man sig selv.

...ukendt

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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