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Nivå den 06. marts 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 11. februar 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): Salim Saaie og Louise Rasmussen

1 Valg af referent

Referent: Thomas Annesen

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt. Ligeledes blev referat fra AB-møde den

14. januar 2021 godkendt

3 Niverød IV Budget 2021/2022

3.1 Gennemgang af budgetforslaget

Salim Saaie og Kundechef Louise Rasmussen deltog fra KAB. Salim Saaie er vores

nye økonomimedarbejder vedr. afdelingens budget og regnskab i KAB.

Det foreslåede budget blev gennemgået med tilhørende noter.

Efter gennemgang af budgettet, blev der stillet spørgsmål til henlæggelseskonti.

Herefter fulgte en uddybende gennemgang af henlæggelse kontra tabskonti ved

istandsættelse/fraflytning og tomgangsleje.

Det samlede budgetforslag blev vedtaget bl.a. i forhold til, at mange af vore bo-

liger har haft de samme beboere i mange år, og derfor vil/kan der være behov

for større renoveringer.
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3.2 Vaskeriet og vinduer

Efter udliciteringen af vaskeriet vil der stadig være omkostninger, da vi ikke ved

nøjagtigt, hvordan den nye driftsaftale og forbrug/indkøb af vaskemidler, samt

udnyttelse af maskiner vil påvirke regnskabet.

Et ønske/forslag om at udskifte punkterede vinduer ved fraflytning udenom ven-

telisten blev drøftet, men blev udsat til et senere AB møde.

Det nuværende budget er på kr. 200.000 pr. år til nye vinduer.

Ventetiden er i øjeblikket ca. 1 år.

3.3 Konsekvens for huslejen

Afdelingens driftsbudget for 2021/22 viser en nødvendig merindtægt på kr. 372.000,

svarende til en huslejestigning på 1,67 % eller en forhøjelse på 17,16 kr. pr. m2.

årligt

Nuværende gennemsnitlig husleje 1025,22 kr. pr. m2 årligt.

Ny gennemsnitlig husleje 1042,38 kr. pr. m2 årligt.

Afdelingsbestyrelsen godkendte KAB’s forslag til driftsbudget 2021/22.

3.4 Beboergodkendelse udsat

På grund af Corona restriktionerne kan der pt. ikke afholdes afdelingsmøder, hvor

budgettet kan fremlægges for afdelingens beboere.

Budgettet vil sammen med de øvrige afdelingers driftsbudgetter blive behandlet

af Organisationsbestyrelsen og huslejestigningen vil bliver varslet efter gældende

regler.

Der vil, så snart der bliver mulighed for det, blive indkaldt til afdelingsmøde, hvor

budgettet skal behandles.

4 Ejendomskontoret

• Der er afsat et budget (i det kommende budget 2021/22) på kr. 150.000 til

udskiftning af møbler i Festsalen.

Det nedsatte udvalg søger inspiration og indhenter forslag til udstyr.

• Vedr. ny Web/TV-løsning er der aftalt møde med konsulent Kim Hjortfelt.

• De syge træer er skåret ned og forventes helt fjernet i løbet af marts/april

måned, og erstattes herefter af nye.

• Der er indgivet høringssvar fra 1 beboer i Niverød IV på kommunens høring

om Revision af regulativ for husholdningsaffald.

Cindy Juhl Svendsen glæder sig over den valgte løsning contra en contain-

erløsning som det ses i f.eks. Fredensborg.
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5 Formanden

• Første møde i følgegruppen er afholdt vedr. vand og varme. Niels Sønder-

gaard glædede sig over at det var startet op.

• Der har ikke været yderligere møder i følgegruppen vedr. Ladetaget.

6 Planlægning af Afdelingsmødet i marts(?)

Afdelingsmødet i marts er aflyst. Når det bliver muligt at gennemfører mødet

følges den køreplan Afdelingsbestyrelsen tidligere har aftalt.

6.1 Formel godkendelse af regnskabet 2019/2020

Vi skal have godkendelse af regnskab for 2019/2020

6.2 Fremlæggelse af budget 2020/2022

Oplæg til regnskabsmødet med KAB.

6.3 Ladetaget

Fremlæggelse af projekt om ladetaget

6.4 Låsesystemet i Laden

Nyt låsesystem i Laden

6.5 Projekt på Vand og Varme

Rammebevilling på nyt projekt.

6.6 Evaluering af parkering i området

Evaluering

6.7 ...mere

Uddelegering af afsnit af beretningen.

7 Arbejdsplaner for bestyrelsen

Der er ikke nye projekter at tilføje til arbejdsplanen.

Nr. dato Opgave deadline ref status

1 05/03/20 Træfornyelsesplan HH åben

3 27/08/20 Projekt om Ladetag – åben

5 14/01/21 Vand- og kloakrør EK –

6 14/01/21 Afdelingsmøde 01/03/21 NS åben

7 14/01/21 Låse i Laden 2021 ab åben

8 Mødedage og møde tider i 2021

Forslag til mødedatoer for 2021.

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Datoen for afdelingsmødet i november bliver den 4. november.

Datoen er aftalt med Ejendomskontoret.
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Dato Møde

14. januar 2021 AB-møde

11. februar 2021 AB-møde (budget)

– ? – 2021 Afdelingsmøde (budget)

11. marts 2021 AB-møde

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)

4. november 2021 Afdelingsmøde (regnskab)

9. december 2021 AB-møde

9 Eventuelt

Niels Søndergaard spurgte Ejendomskontoret om orientering vedr. klager fra be-

boere. Det blev aftalt, at Afdelingsbestyrelsen orienteres om indkomne klager ol.

på afdelingsbestyrelsenmøderne.

Det er umuligt, sagde Tvivlen

Det er farligt, sagde Frygten

Det er unødvendigt, sagde Fornuften

Gør det alligevel, hviskede Hjertet

——

...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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APPENDIKS

Reglementer m.v – Hjemmesider

1. Fredensborg Boligselskabs hjemmeside

2. Boligselskabets vedtægt af 2016

3. Niverød IV afdelingens hjemmeside

4. Afdelingens forretningsorden

5. Afdelingens 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.
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