
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå

tlf.: +45 4052 2789

mail:formand@4eren.dk

Nivå den 11. juni 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 10. juni 2021, kl 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Henrik Bech, Ivan Lynge, Niels Søndergaard

Afbud fra: Rie Eliasen

Gæst: organisationsformand Finn Zøllner

1 Valg af referent

Referent Niels Søndergaard

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3 Gennemgang af materiale til afdelingsmøde

3.1 Arbejdsplan for mødet

Gennemgang af listen af punkter og fremlæggere af punkterne på arbejdsplanen.

alle punkter er nu delt ud (undtagen et, som er et dublikat).

arbejdsplan

3.2 Gennemgang af Bestyrelsens beretning

Gennemgang af bestyrelsens beretning, og tilretning af de sidste udtalelser.

3.3 Præsentationen

Gennemsyn af præsentationen, og tilretninger.

4 Eventuelt

initet nyt.

MailTo:niels@algon.dk
https://4eren.dk/_doc/2021/jun/Arb-plan.pdf
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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 2

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. Afdelingsbestyrelsens 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”

Side 3
emacs 28.0.50 (org mode 9.4.4)

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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