
AB-dagsorden 16. april 2020 Niverød IV

Nivå den 4. maj 2020

Dagsorden for

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 16. april 2020, kl 19:00

Møde 4 – 2020

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

ge, Cindy Juhl Svendsen, Niels Søndergaard, samt Tom Føns, og Børge Frisbæk.

Afbud fra: Lisbeth Hansen og Cindy Juhl Svendsen

Telefon møde pga smittefare fra COVID-19

1 Parkeringregler

Aftale med City Parkeringsservice er klar. Ejendomskontoret og Niels Sønder-

gaard har lavet et udkast til beboerinformation om den nye parkeringsaftale.

Sendes ud til bestyrelsen til endelig godkendelse.

Beboerinformationen omdeles 2 gange inden ikrafttrædelse (senest 14 dage og

7 dage før ikraftrædelse i midten af maj måned.

2 Skilte ved 100-parkeringspladsen

Ejendomskontoret laver en endelig afklaring og optælling af fordeling af parke-

ringspladser på 100 numre mellem Niverød IV og Per Gyrum Skolen i henhold til

den gældende deklaration.

Desuden foretages opmærkning af de yderste pladser ud mod Mariehøj ved 200

numrene.
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3 Affaldspladserne

Ejendomskontoret har indhentet i alt 3 tilbud (afventer 1), som ud fra udbuds-

materialet skal komme med forslag til en samlet affaldsløsning for Niverød IV.

Ejendomskontoret forventer at kunne sende forslag med anbefaling til Afdelings-

bestyrelsen i løbet af 2 – 3 uger.

Forventningen er, at det bliver en kombination af såvel nedgravnings- som over-

fladeløsninger. For eksempel forventes der en overfladeløsning på Byvejen.

Det endelige løsningsforslag til affaldssortering skal vedtages på et afdelingsmø-

de inden den endelige implementering.

4 Vaskeri

PAY-PER-WASH – løsningen fra Electrolux vælges.

Ejendomskontoret og Niels Søndergaard gennemgår det endelige tilbud, så det

sikres ,at ønsker til driften af det nye vaskeri opfyldes mht. betalingsløsninger,

tidsbestilling, sæbeløsning etc., samt at alle installationer i vaskeri lever op til de

nødvendige krav for it-netværk, adgangskontrol, sæbeinstallation mm.

5 Lade Køkkenet

Thomas Annesen oplyste på vegne af arbejdsgruppen; (Lisbeth Hansen, Bjarne

Rødtjer og Kenneth Jensen) at de har haft møde med mulige leverandører og der

indhentes 2-4 tilbud på ønsker til den samlede renovering, med hensyntagen til

den godkendte budgetramme på maks. kr. 200.000,-.

6 Udlejning af Laden

Thomas Annesen oplyste som Ladeadministrator, at udlejningen af Beboerhuset

Laden var på standby, og at de aflyste arrangementer primært konfirmationer og

andre som var påvirket af nedlukning i kirker, blev prioriteret forud for evt. tilsagn

til nye lejere, indtil der kom nye retningslinjer for størrelsen på forsamlinger og

dermed mulighed for genåbning af Laden.

Indtil nu har vi haft mulighed for at flytte alle arrangementer med én undtagelse.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med håndteringen.

7 PC til Ladeadministration

Ladeadministrator havde forespurgt om godkendelse af bærbar PC og nødvendige

kontorpakke mm. til Beboerhuset Laden.

Dette blev godkendt af bestyrelsen indenfor en budgetramme påmaks. kr. 5000,-

.

side 2



AB-dagsorden 16. april 2020 Niverød IV

8 Status for bebyggelsen (Corona)

Niels Søndergaard oplyste at, der ikke umiddelbart er Corona smittede i kommu-

nen og dermed heller ikke her i Niverød IV.

RE oplyste, at der måske var konstateret et tilfælde samme dag.

Afslutningsvis orienterede Ejendomskontoret om, at den nye køkkenpulje som

blev vedtaget på beboermødet i marts, er klar til at blive sat i gang, hvis der

indkommer tilstrækkeligt med ansøgere.

9 Mødedage og møde tider i 2020

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

14/5, 11/6

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

Dato 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

10 Eventuelt

Telefonmødet blev afsluttet kl. 19.50. Der blev ikke aftalt en ny mødedato, da

man lige ville se tiden an og vurdere behovet, i lyset af den generelle Coronaud-

vikling i Danmark.

Den vigtigste rejse, man kan foretage i livet,

er når man møder mennesker på halvvejen.

...Ukendt
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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

side 4

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


AB-dagsorden 16. april 2020 Niverød IV

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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