
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå
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Nivå den 14. december 2020

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 10. december 2020, kl 19:00

Video-møde

Til Stede: Rie Eliasen, Ivan Lynge, Cindy Juhl Svendsen, Niels Søndergaard samt

Tom Føhns og Børge Frisbæk.

Afbud fra: Thomas Annesen og Henrik Bech

1 Valg af referent

Referent Niels Søndergaard

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.2 Godkendelse af referat for AB-møde

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 12. november 2020

Godkendt

3 Ejendomskontoret

• Projekt vedrørende blandt andet rør i kældre.

Serviceleder og driftschef har opstartsmøde med projektleder 14.12. 2020

og at der snarest herefter ville blive indkaldt til første følgegruppemøde.

Den samlede følgegruppen er Tom Føhns, Børge Frisbæk, John Resting, Finn

Zøllner, Cindy Juhl Svendsen, Flemmimg Eliasen og Niels Søndergaard.

• Webudvalget, skal starte op med at kikke på internet og TV i fremtiden, vi

har nogen tid at løbe på, og vil finde en rådgiver udenfor KAB.

Webudvalget består af Niels Søndergaard, Cindy Juhl Svendsen og Inge

Falk-Petersen.

MailTo:niels@algon.dk
https://4eren.dk/_doc/2020/nov/ABreferat-20201112.pdf
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Afdelingsmødet skal bevilge et beløb til konsulentbistand til et fremtidigt

TV/internet.

Konsulenten hyres sammen med Niverød III, beløbet kendes endnu ikke.

• Den nye affaldsordning. KAB‘s jurist har godkendt kontrakten med Rubæk &

Co og den er underskrevet af Fredensborg Boligselskabs formandskab. Det

forventes at anlæggene etableres i løbet af januar – marts.

• Mødedatoer for 2021 (se pkt. ?? på side ??)

4 Formanden

• Formanden orienterede om valget af ny formand på ekstraordinært Repræ-

senttantskabsmøde.

• Organisationsbestyrelsen har på deres ekstraordinære møde i oktober fået

præsenteret den boligsociale helhedsplan for 2021 – 2025 og har givet til-

sagn om støtte fra Fredensborg Boligselskab.

Da den boligsociale helhedsplan, skal godkendes på afdelingsmøderne, vil

konsulenterne Ole Skjellerup Frydkjær og Christina Britt Christensen gerne

deltage på afdelingsbestyrelsernes møder i januar 2021, for at fremlægge

planens indhold.

Formanden har inviteret de pågældende personer til vores møde den 14.

januar. 2021

5 Udvidelse af Følgegruppen til tag renovering

Bestyrelsen indstiller at følgegruppen for renovering af Ladetagetud over de nu-

værende medlemmer fra Niverød IV bestyrelse, Rie Eliasen og Ivan Lynge bliver

suppleret med Niels Søndergaard.

6 Tavshedspligt

Formanden har forespurgt omkring ”tavshedspligt”, og konstateret, at der er

ingen lovhjemmel for at pålægge tavshedspligt i lovene om almene boliger.

Bestyrelsen blev enige om at tage emnet op, med deltagelse af Louise Rasmussen

og eventuelt en jurist. Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt

7 Klager fra beboere

Vi modtager løbende klager over processerne omkring bestyrelsen, her er samlet

en del klager, og vores kommentarer til disse klager, som sendt til KAB (som skal

svare Fredensborg Kommune).

Bestyrelsen har konsulteret Fredensborg Kommune omkring anonymisering af

denne slags klager over bestyrelsen1, og da den slags klager falder ind under

1Set i sammenhæng med punkt ??
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https://4eren.dk/_doc/2020/dec/Notat_om_tavshedspligt.pdf


Niverød IV AB-Referat 10. december 2020

aktinsigt, mener kommunen ikke, at vi skal anonymisere klagerne i det offentligt

tilgængelige referat.

Vi har dog her valgt (iflg. GDPR), at fjerne klagerens navn og e-mail.

7.1 Klage 1

Bestyrelsen har modtaget afgørelse af en sag fra 13. august 2020. Klagen går

på tider og offentliggørelse af referater fra afdelingsbestyrelsens møder.

Afgørelsen er, at så længe vi holder forretningordenen, så er der ikke noget at

komme efter.

(Det er en velvilje fra bestyrelsen, at vi offentliggør vores forretningsorden, der

er ingen lovkrav om, at vi skal have en sådan eller offentliggøre den).

7.2 Klage 2

Der ligger yderligere en del klager til behandling i Kommunen, bestyrelsen blev

orienteret, og vi behandler kommunens svar, når det fremkommer.

8 Låsesystem til Laden

Niverød IV har 3 låsesystemer til Laden, sportshallen, vaskeriet og festsalen.

Bestyrelsen har modtaget tilbud på et elektronisk låsesystem (som skal samar-

bejde med det i vaskeriet opsatte system.

Sagen sættes på langtidsplanen, og vil blive taget med på afdelingsmødet i marts.

9 Arbejdsplaner for bestyrelsen

9.1 Projekter

Afdelingsbestyrelsen nye værktøj, som vi kalder ”Arbejdsplan for bestyrelsen”

blev opdateret med tilføjelse af renoveringsprojektet for vand- og kloaklednin-

ger i vore huse.

Dette nye hjælpeværktøj skal sikre fremdrift i diverse bestyrelsesopgaver.

Til hver opgave skal der tilknyttet en ”tovholder”, som er beboer, udvalgsmed-

lem, bestyrelsesmedlem eller repræsentant fra EK.

Nr. dato Opgave ansv deadl ref status

1 05/03/20 Træfornyelsesplan HH åben

3 27/08/20 Projekt om Ladetag – åben

5 2021 Vand- og kloakrør EK –

6 21/22 TV og internet web

ud.

9/22 best. åben
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https://4eren.dk/_doc/opgaver/HHarsberg-mar20.pdf
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10 Mødedage og møde tider i 2021

Forslag til mødedatoer for 2021.

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Dato Møde

14. januar 2021 AB-møde

11. februar 2021 AB-møde (budget)

1. marts 2021 Afdelingsmøde (budget)

11. marts 2021 AB-møde

8. april 2021 AB-møde

20. maj 2021 AB-møde

10. juni 2021 AB-møde

12. august 2021 AB-møde

9. september 2021 AB-møde

14.oktober 2021 AB-møde

xx. oktober 2021 eks. AB-møde (regnskab)

xx. november 2021 Afdelingsmøde (regnskab)

9. december 2021 AB-møde

11 Eventuelt

Ordet kommunikation stammer
fra det latinske communico,

som betyder at dele.

...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
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APPENDIKS
Bilag (gældende papirer):

Disse link er ikke i orden, bliver rettet op hen ad vejen....

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. 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

