
Nivå den 6. december 2020

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 12. november 2020, kl 18:30

Møde 10 – 2020

Virtuelt møde

Til Stede: Thomas Annesen, Henrik Bech, Rie Eliasen, Ivan Lynge, Cindy Juhl

Svendsen, Niels Søndergaard samt Tom Føns og Børge Frisbæk.

Afbud fra: Børge Frisbæk og Henrik Bech

1 Valg af referent

Referent Thomas Annesen

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Foreslåede tillæg til dagsordenen:

• Nyheder fra Organisationen (Cindy)

• låsesystemet til hele Laden

Godkendt

2.2 Godkendelse af referat for AB-møde

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 8. oktober 2020 Godkendt

3 Ejendomskontoret

• Vand- og Kloakrør

Organisationsbestyrelsen har godkendt indstillingen fra afdelingsbestyrel-

sen.

Hermed består følgegruppen til renovering af vand- og kloakrør af Niels Søn-

dergaard, Cindy Juhl Svendsen og Flemming Eliasen. Projektleder er Ulrik

https://4eren.dk/_doc/2020/okt/ABreferat-20201008.pdf
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Nielsen fra KAB.

• Tom Føns oplystge, at der var indkøbt juletræ yil opstilling foran Laden.

• Der afventes et tilbud på en samlet løsning til et opdateret låsesystem der

dækker både det nye vaskeri, Laden og Sportshallen.

Tom Føns fra Ejendomskontoret oplyste, at der kom en låsemand i den

følgende uge.

• Mødedatoer for 2021 (se pkt. 9 på side 3)

4 Formanden

• Afdelingsbestyrelsen havde på ny en lang og livlig debat om Facebook grup-

per. Afdelingsbestyrelsen er enige om, at det fortsat er vores hjemmeside

4eren.dk der er vores primære informationsplatform (indenfor de begræns-

ninger der ligger i de endnu ikke opdaterede vedtægter).

Bestyrelsen blev enige om at benytte Facebookgrupperne til at annoncere

nye opslag på hjemmesiden, så alle beboere bliver mere opmærksomme på

den i hverdagen.

• Bestyrelsen har også fortsat en ambition om at stille os til rådighed i Ladens

åbningstid tirsdag aften, for også på denne måde at give beboerne en ekstra

tilgang til afdelingsbestyrelsen.

• Organisationsbestyrelsen har på et ekstraordinært møde i oktober givet til-

sagn, om at bakke op om den Boligsociale Helhedsplan for 2021-2025.

Denne plan skal formelt godkendes på afdelingsmødet af beboerne.

Formanden orienterede om at han havde inviteret konsulenterne Ole Fryd-

kjær og Christina Christensen til vores møde i januar, så vi kan få en orien-

tering om hvordan Helhedsplanen udmøntes i den kommende periode.

Vi vil herefter kunne tage stilling til planen i bestyrelsen, om hvorvidt vi er

enige i at bakke op om planen.

• Der er i bestyrelsen en vis usikkerhed om kompetencefordelingen mellem

afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen.

Vi har derfor behov for en konstruktiv dialog med organisationsbestyrelsen

i forhold til det fremadrettede samarbejde mellem bestyrelsen i Niverød IV

og organisationsbestyrelsen.

5 Et grønt Niverød IV

Bestyrelsen afventer udspil fra EK og evt. det grønne udvalg, som det allerede

tidligere er besluttet.

Ingen af bestyrelsens medlemmerne ønsker at deltage nu, da vi jo vil blive ind-

draget senere, når der skal tages stilling til den plan der fremlægges.
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6 Arbejdsplaner for bestyrelsen,

6.1 Projekter

Arbejdsplaner for bestyrelsen blev gennemgået og revideret. Bl.a. ”træplan” som

kommer til at køre de næste 2-3 år.

Nr. dato Opgave ansv deadl ref status

1 05/03/20 Træfornyelsesplan HH åben

2 06/11/19 Parkeringsforhold JR lukket

3 27/08/20 Projekt om Ladetag – åben

4 06/11/19 Udskiftning af vaskema-

skiner

2017 åben

5 2021 Vand- og kloakrør EK –

6.2 Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne i Bestyrelsen er som tidligere aftalt. Vi vil på et kommende AB

møde lave en præcisering af opgaverne, herunder samarbejde mellem formand

(Niels Søndergaard) og sekretær (Thomas Annesen) Nuværende ansvarsforde-

ling

7 Samarbejde med Organisationsbestyrelsen

Er behandlet under 3. dot i punkt 4 på side 2.

8 Mødedage og møde tider i 2020

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Da afdelingsmødet er blevet aflyst af organisationsbestyrelsen, vil regnskabet

først blive godkendt ved førstkommende afdelingsmøde.

Dato Møde

4. november 2020 Afdelingsmøde (Aflyst)

12. november 2020 AB-møde (video)

10. december 2020 AB-møde (video)

Bestyrelsen har besluttet at udskyde den planlagte julefrokost.

De resterende mødedage i 2020 er uændrede.

9 Mødedage og møde tider i 2021

Forslag til mødedatoer for 2021.

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.
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https://4eren.dk/_doc/opgaver/HHarsberg-mar20.pdf
https:/4eren.dk/_doc/opgaver/JResting-nov19.pdf
https://4eren.dk/_doc/2020/nov/ansvarsfordeling2019.pdf
https://4eren.dk/_doc/2020/nov/ansvarsfordeling2019.pdf
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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

10 Eventuelt

Cindy Juhl Svendsen orienterede om at anmodningen fra bestyrelsen, om udvi-

delse af følgegruppen til tagprojektet var blevet imødekommet, og bliver et pkt.

på det kommende bestyrelsesmøde i december.

Det har jeg aldrig prøvet før,

så det klarer jeg helt sikkert

...Pippi Langstrømpe

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):

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


Nivå den 6. december 2020

Dagsorden for

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 12. november 2020, kl 18:30

Møde 10 – 2020

Dagsorden

1 Valg af referent

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

2.2 Godkendelse af referat for AB-møde

3 Ejendomskontoret

4 Formanden

5 Et grønt Niverød IV

6 Arbejdsplaner for bestyrelsen,

6.1 Projekter

6.2 Arbejdsopgaver

7 Samarbejde med Organisationsbestyrelsen

8 Mødedage og møde tider i 2020

9 Mødedage og møde tider i 2021

10 Eventuelt


	Valg af referent
	Godkendelser
	Godkendelse af dagsorden
	Godkendelse af referat for AB-mÃ¸de

	Ejendomskontoret
	Formanden
	Et grÃ¸nt NiverÃ¸d IV
	Arbejdsplaner for bestyrelsen, 
	Projekter
	Arbejdsopgaver

	Samarbejde med Organisationsbestyrelsen
	MÃ¸dedage og mÃ¸de tider i 2020
	MÃ¸dedage og mÃ¸de tider i 2021
	Eventuelt

