
Nivå den 19. december 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 09. december 2021, kl. 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Gorm Jul Andersen, Henrik Bech, Allan Jensen, Ivan Lynge, Niels

Søndergaard samt Tom Føns

Gæst(er): Det Grønne Udvalg (Terese Kokholm og Frans Sørensen)

Afbud fra: Søren Martinussen

Fraværende uden afbud: Troels Secher

1 Valg af referent

Ivan Lynge

2 Møde med det Grønne Udvalg (18:30 - 19:00)

Niels Søndergaard bød Terese og Frans velkommen og takkede for deres inter-

esse og engagement.

1. Kompetenceforhold

Niels Søndergaard gennemgik kompetenceforhold mellem Det Grønne Ud-

valg, Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen med baggrund i beskrivel-

sen i afdelingsbestyrelsens oplæg ”Procedure for samarbejde mellem Det

Grønne Udvalg, Ejendomskontoret og Afdelingsbestyrelsen om en opgave

fra idé til udførelse” af 3/9-2021.

Procedure for samarbejde med Det Grønne Udvalg

2. Procedure

Der var enighed om, at samarbejdet mellem Det Grønne Udvalg, Ejendoms-

kontoret og Afdelingsbestyrelsen følger principperne i ovennævnte ”Proce-

dure for samarbejde ...”.

3. Projekter fra afdelingsmødet (8/11/21)

https://4eren.dk/_doc/2021/aug/DGU-AB.pdf
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Ejendomskontoret etablerer mosaikgræs dels på plænen ved Branddammen

og dels på vestsiden af Mariehøjs stamvej.

Der er ikke nævneværdige økonomiske udgifter ved etableringen.

Ejendomskontoret etablerer frugttræer ved hækkene nord for den store le-

geplads. Projektet kan udføres økonomisk i forbindelse med de buske, som

Ejendomskontoret i forvejen forbereder ved stien ud mod Holtebakken.

Ejendomskontoret starter projekterne op snarest, når tiden og vejret tillader

det.

4. Nye projekter

Afskærmning ved M301 (affaldsø).

Der ønskes en afskærmning, så der ikke er frit udsyn ind til boligen M301,

og en afskærmning til fremme af biodiversitet og til forskønnelse af affalds-

beholderne.

Det Grønne Udvalg kommer med forslag til, hvordan en afskærmning kan

udføres.

Afskærmning ved de 4 andre affaldsøer.

Der ønskes afskærmninger med beplantning, der både kan fremme biodi-

versitet og forskønne området omkring affaldsbeholderne.

Det Grønne Udvalg kommer med forslag.

3 Ejendomskontoret

3.1 Internet på COAX-kablet uden TV-pakke Lukket

Vi har fået besked fra YouSee.

Der udsendes en fælles skrivelse (i postkasserne) til alle beboere i NIVERØD III

og IV

3.2 Elektroniske låse i Laden

Låsene er bestilt, og de forventes at blive installeret med start i januar.

3.3 Status på affaldsanlægget

• Resterende fejl på anlægget. Brevsprækkerne

Det er en fejl på ”plastic-beholderne” foran Laden, hvorfor sprækken bliver

fjernet.

Intentionen med sprækken på ”pap-beholderne” er, at papkasser skal foldes

sammen, før de kastes i beholderen, da hele papkasser er 98% luft.

Låg som ikke lukker helt.

Søren Martinussen og Rubæk sørger for, at fejlene bliver udbedret.

• Status på låse til dækslerne, Ejendomskontoret vil enten ingen låse have,

eller låse på alle låg (da en glemt nøgle nemt kan friste nogen til at kaste
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affaldet i en forkert beholder).

Beboerne bedes tænke på rottefaren, hvis affald efterlades ubeskyt-

tet på veje, stier eller på affaldsøen.

Tilbud på 30 låse og 520 nøgler er ca. kr. 110.000 inkl. moms, bevillingen

fra afdelingsmødet var kr. 50.000 for 12 låse.

Tilbud fra Rubæk

Vi mangler at finde kr. 70.000, som ikke lige ligger for, så vi bliver nødt til

at udskyde det til marts afdelingsmødet.

• Sti fra vejen til affaldsbeholderne (400-numrene)

For eventuelle dårligt gående eller rollator/rullestolsbrugere.

Pris ikke fremkommet endnu.

• Sti over ”Meretes græsplæne (overfor Laden) AB besluttede, at der skal

etableres en sti gennem græsset forbi Meretes Bænk til affaldsbeholderne.

• Eventuel trappe (400-numrene)

Udskudt indtil videre (der er kun ca 14,5m hen til den allerede etablerede

trappe).

• Lys ved affaldsøerne

Vi mangler pris

og en tidsramme.

4 Rammer for trafiksanering af Mariehøj

Vi har fået en invitation om besigtigelse af Mariehøj (vejen) fra kommunen.

Invitation til fællesbesigtigelse af Mariehøj

Fra Fredensborg Boligselskab (Ivan Lynge og Henrik Bech har meldt sig)

5 Formanden

5.1 Nærpostkasse ved laden

Afdelingsbestyrelsen besluttede ikke at få opsat en ”nærpostkasse” ved laden,

da den kun ville servicere nogle ganske få af pakkekurérerne, og specielt ville

favorisere PostNord.

Ud over det mente Afdelingsbestyrelsen også at en sådan ikke ville forskønne

vores område.

5.2 Service fra KAB

• Afdelingsbestyrelsen

De fleste henvendelser til KAB skal ske enten over kundechefen eller vores

sekretær KAB, men fortrinsvis til sekretæren på Ejendomskontoret.

Der kan undtagelsesvis ske henvendelser til navngive personer i KAB.

• Beboerne

Har ikke adgang til henvendelser uden om bestyrelsen.
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https://4eren.dk/_doc/2021/dec/laase.pdf
https://4eren.dk/_doc/2021/dec/invitationmariehoej.pdf
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5.3 Bestyrelseslokalet

Status, holder til projektor og lysdæmper.

Afdelingsbestyrelsen undersøger selv, hvilken belysning vi skal have over bordet.

5.4 Konstituering fortsat

Punktet er udskudt til næste møde pga. tekniske vanskeligheder.

Delegeringer, Åbent hus i Laden.

Ansvarsfordeling juni 2021 Ansvarsfordeling juni 2021

6 Bestyrelsens time Lukket

Julefrokost udskydes indtil en bedring i COVID-19 situationen

7 Sager på vej

nr Sag start deadline bemærkninger

1 Åbent hus 14/6-21 Udsættes til efter november

2 TV og internet 1/3-22

3 Elektronisk info formidling Afventer KAB

4 Brug af E-boks Afventer KAB

5 Møbler til festlokalet 1/7-21

7 El-ladestandere 14/6-21 Afventer KAB/Organisationen

8 P-pladser til trailere 14/6-21

9 Rør-Projektet maj 2022 Afventer tilstandrapport

11 Trafiksanering Mariehøj 9/12-21

8 Mødedatoer (2. halvår 2021 + 1. halvår 2022)

Forslag til mødedatoer:

dato bemærkninger

13. januar 2022

10. februar 2022

7. marts 2022

9. marts 2022 Budget afdelingmøde

21. april 2022

12. maj 2022

9. juni 2022
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9 Eventuelt

Henrik og Ivan er forhindrede i at deltage i Afdelingsbestyrelsesmødet den 10.02.22

——

Abe Lincoln

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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https://da.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
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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