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Referat af
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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): Ole Skjellerup Frydkjær og Christina Britt Christensen

1 Valg af referent

Referent Thomas Annesen

2 Gæster fra Nivå.Nu

Mødet begyndte med indlæg fra vore gæster, som fortalte om de ændringer og

nye forudsætninger for de boligsociale indsatsområder under det nuværende Ni-

vå Nu.

Fra 1. juli sker der en større omlægning og reduktion af indsatsområderne, da det

nuværende budget reduceres med ca. 50 %. Der vil stadig være støtte til unge

indsats med jobsøgning, beboervejleder med læringsforløb for voksne, sprogun-

dervisning, kriminalitetsforebyggelse mm.

Det er tanken, at vore gæster kommer på afdelingsmødet i marts, så beboerne

orienteres om de vigtige indsatser, der gøres for vores boligområder i Fredens-

borg Kommune, og herefter kan tage stilling til vores fortsatte støtte i den næste

periode fra 1/7 2021 - 1/6 2025, som Organisationsbestyrelsen i Fredensborg

Boligselskab har anbefalet, og vi i afdelingsbestyrelsen støtter op om.

3 Godkendelser

3.1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godtkendt.

MailTo:niels@algon.dk
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3.2 Godkendelse af referat for afdelingsbestyrelsen-møde

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 10. december 2020

Godkendt

4 Ejendomskontoret

• Det firma der for mange års siden leverede borde og stole til Festsalen fin-

des ikke mere.

Der nedsættes en arbejdsgruppe (Rie Eliasen og Ladeadministrator – Bjarne

Rødtjer) mht. til udskiftning af inventar i Ladens festlokale.

Supplering/udskiftning af evt. IT, projektor- musik- eller andet elektroni-

kudstyr tages op i samarbejde med arbejdsgruppen for bestyrelsens møde-

lokale.

• Udskiftning af inventar i bestyrelseslokale sættes igen på budgettet og som

forslag til Afdelingsmødet.

Forslag til møbler og andet inventar via en arbejdsgruppe bestående af (Cin-

dy Juhl Svendsen, Thomas Annesen og Niels Søndergaard).

• I forbindelse med, at den nuværende aftale med TDC/YouSee, som kan op-

siges til udløb den 30. september 2022, er afdelingsbestyrelsen i gang med

overvejelserne om, hvilken aftale vi herefter skal have.

Det er et meget komplekst område. Vil en TV-løsning baseret på de nu-

værende COAX kabler være bedst, kombineret med Fibernet til Internet og

streamingtjenester eller skal vi vælge en 100 % Fiberløsning?

Skal vi vælge en kollektiv løsning, eller en individuel?

Skal vi have en udbyder eller flere?

Skal vi selv installere og drifte det? Hvilke fordele og ulemper giver det?

Spørgsmålene er mange.

Afdelingsbestyrelsen har allerede modtaget tilbud fra TDC/YouSee om ny

løsning.

I bestræbelserne på at finde den bedst mulige løsning, har vi i samråd med

driftchef Børge Frisbæk f valgt at søge ekstern konsulentbistand. Det giver

os en mulighed for en grundig behovsanalyse. Konsulenten kommer med

forslag til, hvor og hvordan det bedst kan løses.

Honoraret på de 15.000 kr. er fase 1 – drøftelse med afdelingsbestyrelsen,

løsningsforslag med økonomisk overslag, fremlæggelse på afdelingsmøde –

herefter kommer fase 2 hvor udgiften til konsulent er afhængig af økono-

mien i projektet.

Som en del af denne pakke vil han også deltage på et afdelingsmøde og præ-

sentere mulighederne, priser mm., så vi og beboerne får det bedst mulige

grundlag for at beslutte, hvilken TV- og internetløsning vi ønsker i Niverød

side 2

https://4eren.dk/_doc/2020/dec/ABreferat-20201210.pdf


Niverød IV Referat 14. januar 2021

IV i fremtiden.

Den nuværende aftale er ikke sagt op ved årsskiftet pga. usikkerhed om

hvilke alternativer vi har i forhold til TV signal hos andre udbydere. Punkter

tages op igen på det næste afdelingsbestyrelsesmøde.

• Affaldsanlæg er sendt i høring fra Forsyningen i kommunen.

Der er kommet en indsigelse via et høringssvar, da vi i afdelingen har mere

end de anbefalede 80 m til en affaldsstation i dele af bebyggelsen.

Ifølge den vedtagne løsning er der ca. 187 m. fra enkelte boliger. Der er fra

Ejendomskontoret søgt dispensation fra anbefalingen, og det forventes, at

den gives, da Forsyningen har godkendt den samlede affaldsløsning i Nive-

rød IV.

En beboerklage/indsigelse, om at der ikke er informeret om affaldsløsnin-

gen er besvaret af Børge Frisbæk fra Ejendomskontoret med henvisning til

referater og dagsordener fra beboer- og afdelingsmøder.

Der er endnu ikke kommet svar/afgørelse.

• Der er indkaldt til opstartsmøde i følgegruppen vedr. vand- og kloakrør-

sprojektet. Fra Niverød IV sidder Cindy Juhl Svendsen, NIels Søndergaard

og Flemming Eliasen i følgegruppen. Fra organisationsbestyrelsen er udpe-

get Finn Zøllner og John Resting.

Der har været konstateret et rørbrud ved gennemgang af krybekældre i

2020.

• Vaskeriadgangen (med nøglebrik) kan ikke tilsluttes direkte på det ønske-

de nye fælles låsesystem (med nøglebrik) for hele Ladebygningen (Festsal,

mødelokaler og Sportshallen).

Til den overordnede fællesløsning tilknyttes et ekstra adgangsmodul til ca.

kr. 8.000. Dermed sikrer vi os fuld adgangskontrol til alle dele af Ladebyg-

ningen, indenfor den afsatte budgetramme, med samme nøglebrik.

5 Formanden

• Der er i afdelingsbestyrelsen overvejelser, om at der skal tilknyttes en egent-

lig Webmaster til vedligeholdelse af hjemmesiden.

Skal vi forsøge at oplære flere afdelingsbestyrelsesmedlemmer, eller skal vi

søge ekstern bistand?

Punktet vil blive taget op igen. Der er planer om udsendelse af et informa-

tionsbrev med forskelligartet information.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme med emner/for-

slag til Niels Sønddergaard/Thomas Annesen.

Der er i øjeblikket et arbejde i gang i organisationsbestyrelsen vedr. digital
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information i boligforeninger i fremtiden.

Når dette arbejde er færdigt og indarbejdet i vedtægterne vil den fremtidige

beboerinformation foregå elektronisk, hvis der ikke er søgt undtagelse, som

det også kendes fra f.eks. E-Boks.

6 Udvidelse af Følgegruppen til tag renovering

Følgegruppen i forbindelse med renovering af Ladetaget er blevet udvidet med

Niels Sønderggard efter godkendelse fra Organisationsbestyrelsen.

7 Juridisk opklaring for bestyrelsen

Niels Søndergaard har forespurgt i KAB om juridisk afklaring i forhold til kom-

petencefordelinger mellem de organisatoriske lag, samt regler for tavshedspligt

både udadtil samt internt i f.eks. afdelingsbestyrelsen.

Det overvejes om vi i afdelingsbestyrelsen kan lave et kursus/møde med forkla-

ring og tydeliggørelse af disse kompetencer.

Retningslinjer i forhold til rammerne når der foreligger eller ikke foreligger en

forretningsorden.

7.1 Kompetence mellem OB og afdelingsbestyrelsen

Tilsvarende er det et ønske fra afdelingsbestyrelsen at kompetencefordelingen

respekteres i OB med hensyn til beslutningsprocesser. Se Houlind og Edlund,

Håndbog om almene boliger, p. 76, 99

8 Klager fra beboere (over bestyrelsen)

Der var i afdelingsbestyrelsen en levende meningsudveksling omkring både tid-

ligere og verserende klagesager.

Afdelingsbestyrelsen har konsulteret Fredensborg Kommune om håndteringen af

disse sager. Af svaret fremgår at en offentliggørelse af klagen med den endelige

afgørelse ikke kræver anonymitet.

Afdelingsbestyrelsen vil derfor offentliggøre fremtidige klager på hjemmesiden,

når de er endelig afgjort.

9 Planlægning af Afdelingsmødet i marts

Formanden ser gerne én eller flere være med til planlægningen af dagsorden for

vorees afdelingsmøde i marts, måske i en mindre gruppe.

9.1 Formel godkendelse af regnskabet 2019/2020

Vi skal have godkendelse af regnskab for 2019/2020

9.2 Fremlæggelse af budget 2020/2022

Oplæg til regnskabsmødet med KAB.

Se H. Andersen, Håndbog om almene boligafdelingers regnskab, som kan lånes
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af formanden.

9.3 Ladetaget

Fremlæggelse af projekt om ladetaget

9.4 Låsesystemet i Laden

Nyt låsesystem i Laden

9.5 Projekt på Rør og Kloak

Rammebevilling på nyt projekt.

9.6 Evaluering af parkering i området

Parkeringsaftalen blevet evalueret i AB, hvor der fuld enighed om, at ordningen

er en stor succes og derfor fortsætter.

10 Arbejdsplaner for bestyrelsen

10.1 Projekter

Arbejdsplanen for bestyrelsen er blevet opdateret med projektet for vand- og

varmerør, afdelingsmødet og låsesystem i Laden.

Punktet vedr. ansvarsfordeling i bestyrelsen tages op på et kommende afde-

lingsbestyrelsesmøde (marts), da vi ikke forventer, at der er tilstrækkelig tid på

bestyrelsens budgetmøde den 11. februar.

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

10.2 Arbejdsopgaver

Vores plan for arbejdsopgavewr skal ajourføres.

Nuværende ansvarsfordeling

11 Mødedage og møde tider i 2021

Forslag til mødedatoer for 2021.

Som hovedregel 2. torsdag i måneden.

Bestyrelsen foreslår den 4. november 2021 til afdelingsmøde (regnkabsmødet)
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Dato Møde

11. februar 2021 afdelingsbestyrelsesmøde (budget)

1. marts 2021 Afdelingsmøde (budget)

11. marts 2021 afdelingsbestyrelsesmøde

8. april 2021 afdelingsbestyrelsesmøde

20. maj 2021 afdelingsbestyrelsesmøde

10. juni 2021 afdelingsbestyrelsesmøde

12. august 2021 afdelingsbestyrelsesmøde

9. september 2021 afdelingsbestyrelsemøde

14.oktober 2021 afdelingsbestyrelsesmøde

xx. oktober 2021 eks. afdelingsbestyrelsesmøde (regnskab)

xx. november 2021 Afdelingsmøde (regnskab)

9. december 2021 afdelingsbestyrelsesmøde

12 Eventuelt

* Al viden – fordomme – om mennesker, systemer

og ledelse har kun bebrænset gyldighedsområde

——

O. S. Andersen, Rasmussen og Goldschmidt, Den refleksive leder

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 husorden

6. Råderet kataloget (lovbestemt)

7. Installationsretten (lovbestemt)

8. Vedligeholdelsesreglementet (lovbestemt)

Litteratur
H. Andersen: Håndbog om almene boligafdelingers regnskab

andersen11

Henning Andersen. Håndbog om almene boligafdelingers regnskab. KAB, 2011.

ISBN: 978-87-986504-8-5 (se s. 4).

O. S. Andersen m.fl.: Den refleksive leder andersen08

Ole Steen Andersen, Søren Barlebo Rasmussen og Lars Goldschmidt. Den refleksive leder.

Dansk. 1. udg. Børsens Forlag, 2008. ISBN: 978-87-7664-265-5 (se s. 6).

Houlind m.fl.: Håndbog om almene boliger houlind

Birthe Houlind og Hans Henrik Edlund. Håndbog om almene boliger. KAB, 2014.

ISBN: 978-87-995965-3-9 (se s. 4).

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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