
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå

tlf.: +45 4052 2789

mail:formand@4eren.dk

Nivå den 15. august 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 12. august 2021, kl. 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Gorm Jul Andersen, Henrik Bech, Ivan Lynge, Niels Søndergaard samt

Tom Føns og Søren Martinussen

Afbud fra:

Gæst:

1 Valg af referent

Referent Niels Søndergaard

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt (men punktet tages ud i fremtidige dagsordener/referater)

2.2 Godkendelse af referat for AB-møde

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 24. juni 2021

(ingen dagsorden udfærdiget) Referat godkendt

3 Konstituering af bestyrelsen

Ivan Lynge er næstformand, vi fortsætter uden valgt sekretær.

Da vi har acubiz, behøver vi ikke en kasserer.

4 Ejendomskontoret

• Regnsskabsopfølgning. Bestyrelsen besluttede, at vi ikke skal bruge KAB’s

tilbud, men at Søren Martinussen hvert kvartal giver et overblik over vores

økonomi.

• Affaldssystem

MailTo:niels@algon.dk
https://4eren.dk/_doc/2021/apr/ABreferat-20210624.pdf
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1. Bestyrelsen beder leverandøren, om at vores nye affaldssystem leve-

res uden låse og nøgler, da det ikke kan lade sige gøre at installerer

elektroniske låse, det skal dog være forberedt for, at efter installerer

fysiske låse på systemet.

2. Byggestart

Der startes på byggeriet den 18. august 2021.

3. Information til beboerne

Formanden færdiggør brev til alle beboere, hvor der skal gøres opmærk-

somt på, at grafen for affaldsø og bolig kun er vejledende.

Bestyrelsen mener, at kommunen skal stå for information til beboerne

om sortering, så vi arrangerer møde(r) i Laden om dette.

• Vedligeholdelse af ydervægge. Algebevoksningen på mange nordvægge

er ikke pænt.

Bestyrelsen og Ejendomskontoret havde en diskussion om afvaskning af vo-

res ydervægge for alger er vedligeholdelse de ydre rammer eller kosmetisk

på linje med vinduespudsning.

Vi har ikke sat penge af til at det skal gøres af Ejendomskontoret, så ind-

tilvidere er det beboerne selv som skal nedvaske alger (som ikke skader

fliserne).

Bestyrelsen og Ejendomskontoret var enige om, at det ville være ønske-

ligt, om nogle beboere ville arrangere ”væggevaskedage”, der er spande og

mopper hos bestyrelsen.

• Har vi forsikring mod skybrud her i Niverød IV? Vi er ikke direkte for-

sikret mod skybrud, der er dog eninghed om at vores geografiske placering

på toppen af en bakke ikke gør det sandsynlig af vi får generelle oversvøm-

melser, men der er kældre, som lokalt kan blive oversvømmet.

• Emhætter, er de obligatoriske eller ej? Det er ikke obligatorisk at have

emhætte i vores lejligheder.

Vi har fulgt den regel, at hvis en beboer sætter en emhætte op, og ikke

reetablere stedet ved fraflytning, så overgår vedligeholdelsen til ejendoms-

kontoret ved nye lejemål.

5 Beboerklager (Lukket, skal ikke i det offentlige referat)

Sager:

Offentligt referat:

Klager er ekspederet og videresendt
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6 Formanden

• Afdelingsbestyrelsens repræsentant i Det Grønne Udvalg

AB-repræsentant er Ivan Lynge.

• Opdatering til Husordenen (af 2009)

Den nye affaldsordning, husdyrhold og almindelige (mindre) rettelser.

Formanden og Næstformanden laver oplæg til næstkommende afdelings-

møde

• Konsulent TV-aftalen og teknik.

Vi sætter gang i konsulenten.

• Græsplæne til hundetræning

Ansøgning om at bruge én af vores græsplæner til Hundetræning

Offentligt referat:

Ansøgning er ekspederet og videresendt

Vi kan ikke have officiel hundetræning på vores græsplaner

• Hjemmesiden

Der er en del hits, desværre er langt de fleste fra fremmede lande, men

hjemmesiden bliver da set.

Graf af hits i juli måned

7 Afdelingsmøde i september

Mødet er udsat, da projekterne ikke er færdige.

Skal arrangeres så snart som muligt.

7.1 Ladens Tag, renovering

Projektoplæg er næsten færdiggjort, til afdelingsmødets godkendelse.

7.2 Ændringer i Husordenen

7.3 Suppleringsvalg til bestyrelsen

Vi mangler 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

7.4 Fibernet

Rapport om muligheder for fibernet, Kim Hjortfehldt

8 Kompetenceforhold i Fredensborg Boligselskab

Bestyrelsen har været i tvivl om kompetenceforholdene i Fredenborg Boligsel-

skab, vedhæftede hæfte viser disse forhold meget tydeliget. Indholdet blev dis-

kuteret

Kompetence og ansvarsfordeling i beboerdemokratiet

9 Bestyrelsens time (Lukket, skal ikke i det offentlige referat)

9.1 Søren Rasmussens afgang

Offentligt referat:
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https://4eren.dk/_doc/2021/aug/hjemmesiden.png
https://4eren.dk/_doc/static/Kompetence-og-ansvarsfordeling-i-beboerdemokratiet.pdf
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10 Sager på vej

nr Sag start deadline bemærkninger

1 Åbent hus 14/6-21

2 TV og internet 1/2-21

3 Elektronisk formidling

4 Brug af E-boks

5 Nye møble, festlokalet 1/7-21

6 Renovering, ABlokalet

7 El-ladestandere 14/6-21

8 P-pladser til trailere 14/6-21

9 Ny Husordenen 12/8-21 nov21 affald, husdyr mm.

10

11 Mødedatoer (2. halvår 2021)

Forslag til mødedatoer:

12. august 2021

9. september 2021

? september 2021 ekstrordinært afdelingsmøde

14. oktober 2021

8. november2021 obligatorisk afdelingmøde

11. november 2021

9. december2021

12 Eventuelt

Behov for el-ladestandere.

Tilgive altid dine fjender;

intet irriterer dem mere end det.

——

Oscar Wilde(1854-1900)
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https://da.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
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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 5

mailto:email@4eren.dk?Subject=Tilmelding til Mailliste
mailto:email@4eren.dk?Subject=Afmelding til Mailliste
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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.) med midre, at det er relevant i

forbindelse med det behandlede emne.

Apple iMac 24”
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emacs 28.0.50 (org mode 9.4.6)

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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