
Nivå den 6. januar 2020

Referat af

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 9. januar 2020, kl 18:00

Møde 1 – 2020 i Laden

Til Stede: Thomas Annesen, Henrik Bech, Rie Eliasen, Lisbeth Hansen, Ivan Lyn-

ge, Cindy Juhl Svendsen, Niels Søndergaard samt Tom Føns.

Afbud fra: Børge Frisbæk fik forfald umiddelbart før mødestart.

1 Valg af referent

Referent Thomas Annesen

2 Godkendelse af referat

Referat af ordinært møde 11 den 12. december 2019

Referat af ordinært møde 11 den 12. december 2019 godkendes med følgende

rettelse: 3. punkt under punkt 4 flyttes til 2. punkt (fejl ved redigering af referat)

og mødenummeret rettes til 11.

http://4eren.dk/_doc/2019/dec/ABreferat191212.pdf
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3 Orientering fra Driftchef og Ejendomskontoret

• Orientering fra Ejendomskontor ved Tom Føns, som oplyste om at vores

kontaktperson vedr. nyt vaskesystem, var flyttet til nyt selskab. Der ind-

hentes nyt bindende tilbud for vaskeløsning og der er aftalt møde vedr.

vaskeløsning tirsdag den 21. jan.

• Samme dag er der også aftalt møde vedr. en evt. parkeringsløsning for

Niverød IV.

• Det er aftalt med Ejendomskontor at juletræ fremadrettet nedtages ca. 1

februar, så vi kan have glæde af det i den mørke tid og ikke kun i julen.

• Invitation til hjertestarter-kursus for alle interesserede (maks. 16 deltage-

re). Kurset planlægges til en lørdag i marts. Der kommer information om

kurset i næste beboerblad.

• De nye udsugningsmotorer på tagene, (som løbende udskiftes), bidrager

positivt i vort klima- og energiregnskab, da de ved maks. belastning (på de

store boliger) koster ca. 3 kr. pr. dag.

• Ved den store gennemgang af vores boliger (mangler pt. 5 boliger) og vand-

forsyning er der fundet brud, som forklarer det merforbrug som blev kon-

stateret af Ejendomskontoret. Afdelingen har nu et vandspild på ca. 2%,

hvilket iflg. Ejendomskontoret er yderst tilfredsstillende.

• Medlemmer af bestyrelsen og Ejendomskontor har dd. foretaget ”Markvan-

dring” for at kigge på placeringsmuligheder for ny affaldssortering. Turen

gav samtidig anledning til at kigge på parkeringsmuligheder/udfordringer i

afdelingen.

4 Formanden orienterer

• Mail fra beboer om YouSee og kanaludbud og besvarelse fra Formanden i

anonymiseret form vedhæftes referat.

mail og svar

• Kopi af mail fra Per Gyrum Skolen vedr. affaldshåndtering er vi ikke gået ind

i, da vi anser dette som en sag udelukkende mellem skolen og Niverødgaard.

5 Vedligeholdelsesregulativet

Vedligeholdelsesregulativet skal revideres, da der er konstateret fejl i indholdet,

i forbindelse med skurer og indgangspartier. Det er ikke tilladt selv at male disse.

Henrik Bech gennemgår og ajourfører regulativet.

Se pkt 7 i appendiks,
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http://4eren.dk/_doc/2020/jan/TVkanaler.pdf
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6 Nabohjælp

Forslag fra Lisbeth Hansen om at tilslutte sig ”Nabohjælp”, blev positivt modtaget.

Det blev vedtaget at sende opslag ud i beboerbladet, med en opfordring om

at tilkendegive overfor bestyrelsen om der er opbakning til initiativet for hele

bebyggelsen med skiltning eller mere på individuel basis beboerne imellem.

7 Mødedage og møde tider i 2020

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

9/1, 13/2, 12/3, 16/41, 14/5, 11/6

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

Afdelingsmøder 5. marts 2020 og primo/medio november 2020.

Udvalgsmøde vil blive afholdt mandag den 3. februar 2020.

Ivan Lynge indkalder.

8 Følgegruppen om Ladetaget

Intet nyt fra følgegruppen om Ladetaget. Efter det seneste møde med sagkyndige

afventes nu tilbagemeldinger og løsningsforslag til de mange tanker, overvejelser

og ideer der blev talt om. Nyt møde forventes aftalt til ultimo januar eller primo

februar.

9 Eventuelt

En venlig påmindelse fra Lisbeth Hansen om at slukke for maskiner og rydde

op efter sig når man forlader bestyrelseslokalerne efter møder mm. Det er et

fællesansvar for alle brugere!

“Hvilken dag er det i dag,” spurgte Peter Plys.

“Det er i dag,” svarede Grisling.

“Min yndlingsdag,” sagde Peter Plys.

1den først foreslåede dato var skærtorsdag, flyttet her til ugen efter
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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
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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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