
Nivå den 23. februar 2020

Referat af

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 13. februar 2020, kl 18:00

Møde 2 – 2020 i Laden

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

Svendsen, Niels Søndergaard, samt Tom Føns, og Børge Frisbæk.

Afbud fra: Henrik Bech

Gæster: Jørgen Aastrup og Louise Rasmussen

1 Valg af referent

Referent Thomas Annesen

2 Godkendelse af referat

Referat af ordinært møde 1 den 9. januar 2020

3 Budget 2020/2021

Jørgen Aastrup fra KAB forelægger forslag til budget for det kommende regn-

skabsår 2020/2021.

I forbindelse med forelæggelsen, forklares sammenhænge i det detaljerede bud-

get med tilhørende noter til kontooversigten i det komprimerede budget.

Under gennemgangen blev der udvekslet synspunkter, uddybende forklaringer

og ønsker om ændringer til budget.

Der var forskellige synspunkter i forhold til behovet for henlæggelser, både i for-

hold til den daglige økonomi i afdelingen ved bl.a. til- og fraflytninger, men også

ændringer som pålægges udefra som kommende ændringer i ejendomsskatter

mm., som vi på nuværende tidspunkt ikke kender konsekvenserne af.

http://4eren.dk/_doc/2020/jan/ABref-0120.pdf


Efter ønske fra Afdelingsbestyrelsen blev der flyttet kr. 100.000 fra tab ved fraf-

lytning (konto 123) til planlagt vedligeholdelse (konto 120).

Samlet set med øgede udgifter til ny affaldsordning med nye beholdere ved alle

boliger, ønske om øgede henlæggelser bl.a. for at sikre mod store huslejestignin-

ger, vil der i det forelagte budget være behov for en merindtægt på kr. 322.000

svarende til en huslejeregulering på kr. 14,85 pr. m2 eller 1,47%.

Det besluttes, at det nedsatte udvalg (mødes mandag den. 17/2) omkring renove-

ring af køkkenet i Laden.

Udvalget fremsender ønsker til maskiner og inventar, hvorefter det godkendes af

bestyrelsen. Desuden besluttes det at der indkøbes et nyt pengeskab til Ladens

kontor:

Prisniveau kr. 2.000 – 3.000.

Herudover afsættes et beløb på kr. 75.000 til nyt inventar i Ladens mødelokale.

Der vil også på kortere sigt være behov for udskiftning af borde og stole i Laden.

4 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

Orientering fra Driftschef og Ejendomskontor ved Tom Føhns:

Hjertestarter kursus med Falck er aftalt til den 21. marts fra kl. 9-13 i Laden.

Der skrives om kurset i beboerbladet med program og tilmelding. det maksimale

antal deltagere er 16.

Der deltager 5 fra bestyrelse og Ladeadministration.

Vedrørende ny vaskeriløsning (Pay Per Wash) afventes svar fra Bolind om tidli-

gere tilbud fortsat er gældende.

Bestyrelsen modtag nye nøgler til Laden.

Der vil også blive udleveret nye nøgler til brug ved udlejning af Laden. Disse vil

komme i anvendelse når nyt låsesystem monteres.

Der vil ikke ske ændringer for vaskeriet i første omgang, da vi afventer den nye

vaskeriløsning.

Den endelige dagsorden for afdelingsmødet den 5. marts omdeles senest den 27.

februar af Ejendomskontoret.

Fremtidig placering og tilslutning af PC og printer til trådløst netværk aftales med

Ladeadministrator, evt. bistået af formanden.

Vedr. Acubiz indkøbs- og afregningssystem er det aftalt med KAB at de vender

tilbage vedr. opdatering af app da flere bestyrelsesmedlemmer oplever proble-

mer med systemadgange.

Muligvis behov for kursus efter opdatering.



Ejendomskontoret er blevet bedt om at komme med forslag til sikring/udskiftning

af dør ind mod vaskeri fra bestyrelseslokalet.

5 Orientering fra formanden

John Olsen bliver dirigent på afdelingsmødet den 5. marts.

Vingave (kr. 150) indkøbes af kasserer.

Driftschef Børge Frisbæk orienterer om:

• Ny affaldsordning

• Ladeprojektet

• Parkeringspladser

Bestyrelsen orienter om:

Overholdelse af husordenen (parkeringsproblemer)

Bestyrelsen fremlægger forslag om:

• Ny vaskeriløsning

• Vedtagelse af rettelse i vedligeholdelsesregulativet vedr. forbud mod maling

af skur og indgangsparti.

Afventer evt. indkomne forslag fra beboerne. Disse gennemgås ved deadline tors-

dag den 20. februar kl. 19.00, hvor bestyrelsen mødes for at færdiggøre den

endelige dagsorden til afdelingsmødet, hvorefter det videresendes til Ejendoms-

kontoret.

6 Mødedage og møde tider i 2020

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

12/3, 16/4, 14/5, 11/6

13/8, 10/9, 8/10,12/11 og 10/12



Dato Møde

05. marts 2020 Afdelingsmøde

12. marts 2020 AB-møde

16. april 2020 AB-møde

14. maj 2020 AB-møde

11. juni 2020 AB-møde

13. august 2020 AB-møde

10. september 2020 AB-møde

8. oktober AB-møde

primo november Afdelingsmøde

12. november 2020 AB-møde

10. december 2020 ABmøde

7 Eventuelt

Lisbeth Hansen meddelte at hun ikke længere er i stand til at være ansvarlig

for kaffe mm. da hun på grund af nyt arbejde fra 1. marts ikke kan nå frem til

mødestart kl. 18.

Formanden oplyste på forespørgsel fra Lisbeth Hansen at Allan Vitting ikke er

webansvarlig i forbindelse med den nye hjemmesideløsning.

Well, I know, I miss more than hit

With a face that was launched to sink

And I seldom feel, the bright relief

It’s been the worst day since yesterday

...Flogging Molly

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

mailto:email@4eren.dk?Subject=Tilmelding til Mailliste
mailto:email@4eren.dk?Subject=Afmelding til Mailliste


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.

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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