
Nivå den 26. oktoberr 2020

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 8. oktober 2020, kl 18:30

Møde 9 – 2020

Hyggerummet – Laden

Til Stede: Thomas Annesen, Rie Eliasen, Ivan Lynge, Cindy Juhl Svendsen, Niels

Søndergaard samt Tom Føns og Børge Frisbæk.

Afbud fra: Henrik Bech

Gæst:

1 Valg af referent

Referent Thomas Annesen

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.2 Godkendelse af referat for AB-møde

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 10. september 2020

Godkendt.

3 Ejendomskontoret

• Børge Frisbæk efterlyste medlemmer til den nye følgegruppe vedr. evt.

renovering af vand- og kloakledninger i og under husene.

Fra bestyrelsen meldte Cindy Juhl Sevendsen og Niels Søndergaard sig. Niels

Søndergaard afsøger mulige kandidater udenfor afdelingsbestyrelsen samt

organisationsbestyrelsen.

Indsat efter mødet: Flemming Eliasen har accepteret.

Projektleder er Ulrik Nielsen fra KAB.

• Den nye affaldsordning ligger til godkendelse i KAB. Forventes igangsat

https://4eren.dk/_doc/2020/sep/ABreferat-20200910.pdf
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Jan/Feb. 2021.

• Vort nuværende låsesystem til Laden skal opdateres. Afdelingsbestyrelsen

og Ejendomskontoret ser gerne en samlet løsning for hele Laden (Vaskeri,

Sportshal og Festsal).

Kan kombineres med ibrugtagning af det nye vaskeri.

Forslag til denne løsning fremsættes på det kommende Beboermøde i novem-

ber.

• Mødedatoer for 2021 (se pkt. 9 på side 4)

4 Formanden

• Form og indhold for beretningen til det kommende beboermøde blev dis-

kuteret, og en foreløbig disposition blev vedtaget. Der arbejdes i afdelings-

bestyrelsen videre med den endelige udformning. Beretningen fremlægges

mundtligt.

• Niels Søndergaard blev udpeget bestyrelsesmedlem til repræsentantskabet.

• Sammen med EERO, der er vores nye samarbejdspartnere omkring hjem-

mesiden, håber vi snart at være helt i mål mht. at lægge alle dokumenter på

hjemmesiden. Vi har dog brug for hjælp fra nogle af vore ”gamle naboer”,

da vi mangler en del tidligere referater.

• Afdelingsbestyrelsen havde en længere dialog om den fremtidige kommuni-

kation i Niverød IV. Der er fuld enighed om, at hjemmesiden www.4.eren.dk

er den primære kommunikationskanal fremadrettet, understøttet af hus-

standsomdelte informationer via Ejendomskontoret og opslag på info-tavlerne

i Ladens kontor.

• Tilbud fra Electrolux om vaskeri er formelt godkendt og underskrevet.

• Niels Søndergaard havde et ønske om, at vi med afsæt i det foreløbige ud-

kast til årsregnskab drøftede fordelingen af resultatet forud for regnskabs-

møde med KAB den 21/10.

5 Et grønt Niverød IV

I samarbejde med Ejendomskontoret skal afdelingsbestyrelsen i de kommende

år have udfærdiget en ny grøn helhedsplan, hvor vi også håber på at Det Grønne

Udvalg kan bidrage med forslag til et ”Nyt grønt Niverød IV”.

Det bliver et omfattende arbejde, hvor nogle af vores store ”flotte træer” forsvin-

der, da de er syge og desværre skal fældes.

Så hvordan skal vi se ud i fremtiden; skal træer erstatte træer?

Kan de gro i de samme huller?

Skal der være buske og bede i stedet? Hvordan kan vi pynte på områderne med

de nye affaldsområder?
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Hvor ”vildt” skal det være?

Foreløbig er Cindy Juhl Svendsen afdelingsbestyrelsens repræsentant/kontakt-

person ift. Det Grønne Udvalg.

Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at gøre brug af ”Vild

med Vilje”, som er et tilbud fra KAB, som organisationen har købt, da det er

forbundet med forholdsvis store omkostninger.

Det udelukkes dog ikke at gøre brug af dette tilbud på et senere tidspunkt.

6 Arbejdsplan for bestyrelsen,

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

blev opdateret med tilføjelse af renoveringsprojektet for vand- og kloakledninger

i vore huse.

Dette nye hjælpeværktøj skal sikre fremdrift i diverse bestyrelsesopgaver.

Til opgaverne er der tilknyttet en ”tovholder”, som er beboer, udvalgsmedlem,

bestyrelsesmedlem eller repræsentant fra EK. Opgaverne kan være: Projekter i

bestyrelse; Forslag fra Ejendomskontor, Beboerforslag mm.

Nr. dato Opgave 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 vaskemaskiner 2017 åben

5 2021 Vand- og kloakrør EK –

7 Samarbejde med Organisationsbestyrelsen

Det er et stort ønske fra afdelingsbestyrelsen i Niverød IV, at vi indgår som lige-

vægtig partner i et godt og konstruktivt samarbejde med alle øvrige organisato-

riske lag i Fredensborg Boligselskab på lige fod med de øvrige boligafdelinger.

Vi har i afdelingsbestyrelsen oplevet, at vi i en række sager, efter vores opfattel-

se, ikke i tilstrækkelig grad – eller slet ikke er blevet orienteret fra Organisations-

bestyrelsen om nye tiltag, sagsbehandlinger, dispensationer eller organisatoriske

emner mm., som har omhandlet Niverød IV.

Derfor må vi henstille til Organisationsbestyrelsen, at vi som afdelingsbestyrel-

se i Niverød IV naturligvis orienteres om alle tiltag og emner, som vedrører os

specifikt som boligafdeling eller på det overordnede organisatoriske plan, som

en ligeværdig del af Fredensborg Boligselskab.
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https://4eren.dk/_doc/opgaver/HHarsberg-mar20.pdf
https:/4eren.dk/_doc/opgaver/JResting-nov19.pdf
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8 Mødedage og møde tider i 2020

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Dato Møde

21. oktober 2020 AB (regnskab)

4. november 2020 Afdelingsmøde

12. november 2020 AB-møde

10. december 2020 ABmøde

9 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

11. marts 2021 AB-møde

1. marts 2021 Afdelingsmøde (budget)

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

– –

Man skal lære af fortiden
så man kan leve i nutiden

og glæde sig til fremtiden

...Niels Søndergaard
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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. 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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