
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå

tlf.: +45 4052 2789

mail:formand@4eren.dk

Nivå den 4. maj 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 8. april 2021, kl 18:30

Video Møde

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

Svendsen, Niels Søndergaard samt Tom Føns og Børge Frisbæk.

Gæst(er): Søren Martinussen

0 Udtalelse fra formanden

Mødet blev indledt med at formand NS ønskede at komme med følgende udta-

lelse:

”Jeg vil byde velkommen til Søren Martinussen, som afløser Børge

Frisbæk her i Fredensborg Boligselskab som driftchef.

Du skal være velkommen, og jeg håber, at vi får et lige så godt sam-

arbejde, som vi har haft med Børge.

Og for resten…

…at ville slippe tøjlerne og ”løbe af pladsen” i utide er aldrig en god idé,

og jeg beklager min beslutning ved bestyrelsesmødet den 11. marts.

Set i bagklogskabens ulidelige klare lys kan jeg se, at for mange

opgaver samt en frustration over ikke føle mig forstået udmøntede sig

i, at jeg ville trække mig som formand for Niverød IV.

Efter at have tænkt mig om i en uges tid, blev jeg enig med mig

selv om, at det var en dårlig idé, og jeg vil nu sammen med resten af

bestyrelsen finde frem til en måde at arbejde sammen på, som vi alle

kan støtte op omkring.”

MailTo:niels@algon.dk
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1 Valg af referent

Referent Thomas Annesen

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.2 Godkendelse af referat for afdelingsbestyrelsesmøde

Godkendt.

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 11. marts 2021

3 Ejendomskontoret

• Der er fortsat ikke nogen endelig godkendelse af den nye affaldsordning.

Vi afventer stadig myndighedsgodkendelse fra kommunen. Det er fortsat af-

delingsbestyrelsens forventning, at den beslutning som afdelingsmødet gav

bred tilslutning til i august 2020 opnår kommunens endelige godkendelse.

• Vi afventer tilbagemeldinger omkring evt. nyt TV- og internet fra konsulent

Kim Hjortfelt.

• Niels Søndergaard og Børge Frisbæk har været til seminar om ladestandere.

De planer som afdelingsbestyrelsen har om dette, er stadig i spil og en

attraktiv mulighed, da vi kan udnytte den strøm vi kan producerer, hvis vi

får solceller på Laden.

• Der er besluttet nye træer af typerne røn og platan.

De bliver ca. 6-8 meter høje over en 30-årsperiode.

Platanen plantes ude på højen, som erstatning for det meget store træ, der

er fældet.

Rønn er valgt ud fra smukt udseende med mindre kroner og et rodnet, som

ikke forventes at give problemer i forhold til rørføringer mm.

De forventes at blive plantet i løbet af maj måned.

Der vil fortsat blive overvejet andre grønne tiltag ift. buske mm. til supple-

ring af den nye træplan.

4 Formanden

Afdelingsbestyrelsen godkendte at medlemmerne skal have telefon-og kontorar-

tikelpenge på kr. 2.350 for regnskabsåret 2020/2021.
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5 Bestyrelsens time

Dette vil også være et fast tilbagevendende punkt ”Bestyrelsens time”.

I afdelingsbestyrelsen ser vi dette, som et nyt forum omkring vort samarbejde i

behandlingen af de emner, vi selv tager op eller håndtering af henvendelser fra

beboerne.

6 Arbejdsplaner for bestyrelsen

6.1 Intern arbejdsplan

Vi gennemgik herefter arbejdsfordelingsskemaet.

Opgaveplan

6.2 Projekter

Afdelingsbestyrelsen løbende projekter.

Under afdelingsbestyrelsen´s løbende projekter er punktet ommøbler og renove-

ring af bestyrelseslokalet tilføjet sammen med møbler til Laden.

Nr. dato Opgave deadline ref status

1 05/03/20 Træfornyelsesplan forår 21 HH lukket

3 27/08/20 Projekt om Ladetag(ramme-

bevilling)

forår 21 – åben

5 14/01/21 Vand- og kloakrør(primær

omtale)

forår 21 EK –

6 14/01/21 Afdelingsmøde 14/06/21 NS åben

7 14/01/21 Låse i Laden forår 21 NS åben

8 jan 2021 Møbler til Laden 2021 RE åben

9 apr 2021 Møbler til bestyrelseslokalet 2022 CJS/NS åben

7 Planlægning af Afdelingsmødet i maj(?)

7.1 Bestyrelsens beretning

Niels Søndergaard opfordrede den øvrige del af afdelingsbestyrelsen til at komme

med deres input til afdelingsmødet i maj/juni.

8 Beboerklage(r)

Niels Søndergaard orienterede om afgørelser fra tilsynet i Fredensborg Kommu-

ne. Det drejede sig om afdelingsbestyrelsen´s interne forretningsorden, som til-

synet har taget til efterretning og dermed afsluttet.

Afgørelse på klage fra tilsynet i Fredensborg Kommune
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htttps://4eren.dk/_doc/2021/apr/ansvarsfordeling2021.xlsx
https://4eren.dk/_doc/opgaver/HHarsberg-mar20.pdf
https://4eren.dk/_doc/2021/mar/Klage.pdf
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9 Mødedage og møde tider i 2021

Forslag til mødedatoer for 2021.

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Bestyrelsen har besluttet den 4. november 2021 til afdelingsmøde (regnkabsmø-

det)

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

14. juni 2021 Afdelingsmøde

12. august 2021 AB-møde

9. september 2021 AB-møde

14.oktober 2021 AB-møde

xx. oktober 2021 eks. AB-møde (regnskab)

4. november 2021 Afdelingsmøde (regnskab)

9. december 2021 AB-møde

10 Eventuelt

Almindelig sund fornuft er den
samling fodomme, man har

erhvervet sig i attanårsalderen

——

...Albert Einstein

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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APPENDIKS

Reglementer m.v – Hjemmesider

1. Fredensborg Boligselskabs hjemmeside

2. Boligselskabets vedtægt af 2016

3. Niverød IV afdelingens hjemmeside

4. Afdelingens forretningsorden

5. Afdelingsmøde forretningsorden

6. Afdelingens husorden

7. Råderet kataloget (lovbestemt)

8. Installationsretten (lovbestemt)

9. Vedligeholdelsesreglementet (lovbestemt)

Lovtekster m.v.

1. Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

2. Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

3. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med

almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital

EU’s GDPR persondataforordning – som trådte i kraft den 25. maj 2017 her i

Danmark – gælder opbevaringen og offentliggørelse af data for personer, samt

at ingen offentliggør data (genetiske data, biometriske data,

helbredsoplysninger, hjemsted o.m.m.) medmidre, at det er relevant i

forbindelse med det behandlede emne.

Apple iMac 27”
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https://fbbs.dk/
https://fbbs.dk/files/Vedtaegter_FredensborgBoligselskab_2016.pdf
https://4eren.dk/
https://4eren.dk/_doc/static/abforretningsorden.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/afd-forretningsorden.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/husorden2009.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/raaderet.pdf
http://4eren.dk/_doc/static/Installationsretten.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/vedligeholdelse.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/119
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/928
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/719
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/719
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