
Nivå den 27. september 2020

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 10. september 2020, kl 18:30

Møde 8 – 2020

Bestyrelseslokalet Laden

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

Svendsen, Niels Søndergaard

Afbud fra: Børge Frisbæk og Tom Føns

Gæst: Louise Rasmussen

1 Valg af referent

Thomas Annesen blev valgt til referent.

2 Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

3 Information fra Ejendomskontoret (udsat)

Repræsentanterne fra Ejendomskontoret deltog ikke i mødet, og dette punkt blev

derfor udsat til senere.

• Procedurer ved Afdelingsmøder (bestyrelse<–>Ejendomskontor)

• En plan over kommende sager (fra langtidsbudgettet) udbedes, til brug for

planlægning af vores tid i bestyrelsen.

4 Afdelingsmødet 27. august 2020

Helt som sædvanligt evaluerede Afdelingsbestyrelsen på det afholdte afdelings-

møde, denne gang med deltagelse af kundechef Louise Rasmussen fra KAB
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1. Niels Søndergaard tager kontakt til referenten om form og indhold af det

udfærdigede protokolat (beslutningsreferat) fra afdelingsmødet den 27. au-

gust.

Der er et ønske og behov for et mere nuanceret referat, som kan anvendes

ved tvivl efterfølgende, og som tilgodeser beboere, som ikke var til stede

på mødet.

Bestyrelsen udtrykker her ingen misbiligelse af det udarbejdede protokolat,

men har indset, at protokolatformen ikke er velegnet til at referere afde-

lingsmøder i Niverød IV.

Det udfærdigede beslutningsreferat er blevet godkendt af formand og diri-

gent.

2. Dialogen på det seneste afdelingsmøde i august var farvet af et ønske fra

beboernes side om en større grad af information, evt. påvirkning på drift og

mere detaljeret projektbeskrivelse ift. til forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Et eksempel var det fremsatte forslag til renovering af Ladens tag, vinduer

mm., hvor beboerne ønskede flere valgmuligheder/løsningsforslag til pro-

jektet.

Dette blev startskuddet på en lang debat i bestyrelsen med mange forskel-

lige vinkler og input.

Vi drøftede bl.a. forventningsafstemningen med afdelingsmødet, og hvordan

afdelingsbestyrelsen kunne sikre den gode dialog og tone på afdelingsmø-

det, herunder den løbende dialog med beboerne mellem møderne (se pkt 7

på side 3

Vores gæst Louise Rasmussen (kundechef KAB) bidrog også til dialogen.

Bilag 1 – Protokolat fra Ekstraordinært Afdelingsmøde

5 Opgaveplan for fremtidigt arbejde i bestyrelsen

Niels Søndergaard foreslog, at vi i bestyrelsen indførte en ”Opgaveplan” som et

værktøj til at sikre fremdrift i diverse bestyrelsesopgaver.

Til den enkelte opgave er det tanken at tilknytte en ”tovholder”, som kan være

en beboer, et udvalgsmedlem, et bestyrelsesmedlem eller en repræsentant fra

Ejendomskontoret.

Opgaverne kan være: Projekter i bestyrelse; Forslag fra Ejendomskontor, Bebo-

erforslag mm.

Her udfyldt med nogle åbne opgaver (bemærk link i kolonnen ”ref”):
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https://4eren.dk/_doc/2020/aug/Afdelingsmoede-20200827.pdf
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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 – åben

6 Styringsdialog med Fredensborg Kommune

Kundechef Louise Rasmussen orienterede om ”Styringsdialog med Fredensborg

Kommune”. Et dokument, som var nyt for bestyrelsen.

Louise gav eksempler på hvilke emner der kunne skrives ind i dokumentet

Bestyrelsen vil vende tilbage til Louise om dette. Bilag 4 – Styringsdialograpport

Niverød IV

7 Information fra formanden

• Niels Søndergaard orienterede om, at der var indsendt mange høringssvar

fra beboere i Niverød IV, udover høringssvar fra KAB, Fredensborg Boligsel-

skab og bestyrelsen. Niels Søndergaard glædede sig sammen med resten

af bestyrelsen over det store engagement i sagen om Per Gyrum Skolen.

Bilag 5 – Høringssvar til PGS

• Der har tidligere været forskellige forsøg på at give beboerne mulighed for

at komme i kontakt med bestyrelsen. Nu prøver vi at relancere ”åbent hus

til bestyrelsen”.

Alle der har lyst kan møde et bestyrelsesmedlem i Ladens åbningstid tirsdag

19.00-19. 30.

Vi håber at mange griber muligheden, som et supplement til E-mail og den

”gode gamle postkasse” ved Laden

• Facebook gruppen 4´eren NY Mariehøj/Byvejen benyttes til stort og

småt blandt os beboere.

Gruppen er en privat gruppe, og kan derfor ikke benyttes som informations-

kanal af Afdelingsbestyrelsen.

Bestyrelsen kan kun benytte Niverød IV´s egne kanaler (husstandsomdeling

via Ejendomskontoret, opslag i beboerhuset Laden og hjemmesiden).

• Lisbeth Hansen har valgt at træde ud af bestyrelsen. 1. suppleant Thomas

Annesen er indtrådt i stedet. Bestyrelsesmedlemmerne Rie Eliasen og Cindy

Juhl Svendsen er på valg i november sammen med suppleant Henrik Bech.

• Afdelingsbestyrelsen er sammenmed Ejendomskontoret i gangmed at kigge

på de grønne områder, dels er der nogle træer i en sådan forfatning, at de

desværre står til fældning.

Derfor skal vi finde en ramme for en ny grøn plan for vores bebyggelse,

side 3

https://4eren.dk/_doc/opgaver/HHarsberg-mar20.pdf
https:/4eren.dk/_doc/opgaver/JResting-nov19.pdf
https://4eren.dk/_doc/2020/sep/Styringsdialograpport.pdf
https://4eren.dk/_doc/2020/sep/Styringsdialograpport.pdf
https://4eren.dk/_doc/2020/sep/PGS-svar.pdf
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hvor vi også håber at ”det grønne udvalg” kan bidrage med ideer til typer af

beplantning, evt. vild natur mm. Et stort og omfattende projekt med lange

perspektiver.

Afdelingsbestyrelsen har bemærket at Organisationsbestyrelsen har tilmeldt

sig ”Vild med Vilje”, som vi også vil inddrage i arbejdet.

8 4’eren - beboerbladet

Niels Søndergaard ønsker at træde ud af bladudvalget.

I sin nuværende form har bladet 6 år på bagen.

Bladudvalget har gennem længere tid efterlyst nye kræfter til at overtage stafet-

ten, så det ikke kun er medlemmer af Afdelingsbestyrelsen der tegner ”bladet”.

Vi håber derfor at andre melder sig, hvis ikke bliver Beboerbladet, som udkom-

mer medio oktober det sidste!

9 Ladetaget

Der afventes et nyt projekt fra projekt- og følgegruppen, hvor beboermødets

ønske om et grundprojekt for de nødvendige renoveringer og tilkøbsmuligheder

af de ”grønne” tiltag tilgodeses.

Herunder også størrelse og finansiering af den forventede rammebevilling.

Bestyrelsen har anmodet om accept fra OB, om at Niels Søndergaard indtræder

i følgegruppen.

10 Køkkenet

Renovering af Ladens køkken er næsten afsluttet. Der mangler nu kun ændring

af vandtilslutning til de nye kaffemaskiner samt maling af dele af vægge.

11 Vaskeri

UDSAT

12 Hjemmesiden

Formanden har bedt EERO at starte på at reetablere referaterne på hjemmesi-

den.

Formanden har også bedt om et tilbud på at EERO til at fremstiller en lille ”plu-

gin” til hjemmesiden, så alle referater, som lægges på serveren, helt automatisk

bliver lagt det rigtige sted på hjemmesiden.

Tilbuddet fra EERO vedr. hjemmesiden godkendt, og dermed er vi kommet nær-

mere målet med at få en velfungerende hjemmeside i Niverød IV.

13 Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen

side 4
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UDSAT Fordeling af opgaver i bestyrelsen.

14 Mødedage og møde tider i 2020

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Dato Møde

8. oktober 2020 AB-møde

21. oktober 2020 AB (regnskab)

4. november 2020 Afdelingsmøde

12. november 2020 AB-møde

10. december 2020 ABmøde

15 Eventuelt

– –

Enten trækker vi på samme hammel,

eller også trækker vi hver sin vej.

...ukendt

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

Bilag – kun til papirudgaven
Bilag 1 Protokolat fra Afdelingsmødet 27. august 2020

Bilag 2 Forslag fra Henrik Harsberg

Bilag 3 Forslag fra John Resting

Bilag 4 Styringsdialog

Bilag 5 Høringssvar vedrørende lokalplan N106 (Per Gyrum Skolen)

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, eller de er blevet annonymiseret i dette dokument.

Ovenstående gælder ikke for Bestyrelsesmedlemmer i afdelingen, medlemmer

af repræsentantskabet 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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