
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå

tlf.: +45 4052 2789

mail:formand@4eren.dk

Nivå den 26. juni 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 24. juni 2021, kl 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Gorm Jul Andersen, Ivan Lynge, Søren L. Rasmussen, Niels Sønder-

gaard

Afbud fra: Henrik Bech, Tom Føns og Søren Martinussen

1 Valg af referent

Referent Niels Søndergaard

2 Godkendelser

2.1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.2 Godkendelse af referat for AB-møde

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 10. juni 2021

Godkendt

3 Introduktion

3.1 Ændringer i bestyrelsen

Thomas Annesen og Cindy Juhl Svendsen forlod bestyrelsen den 10. maj,

Rie Eliasen genopstillede ikke.

Søren Langberg Rasmussen og Gorm Jul Andersen blev valgt til bestyrelsen ved

afdelingsmødet den 14.juni 2021.

3.2 Bestyrelsen Mål og Vision

Vi fortalte hver især om vore bevæggrunde og ønsker for at deltage i arbejdet i

bestyrelsen.

MailTo:niels@algon.dk
https://4eren.dk/_doc/2021/jun/ABreferat-20210610.pdf
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Bestyrelsen diskuterede visioner og mål, og var enige om, at der skal videreud-

vikles på åbenhed og tillid mellem bestyrelsen og beboerne.

Bestyrelsen diskuterede også omkring tilbud til beboerne om fiber, COAX og valg-

frihed om medie og leverandør.

Mulighed for at starte et nyhedsbrev, indtil vi kan komme til at benytte os af

E-Boks.

3.3 Arbejdsskema

Arbejdskemaet udleveret, men der tages ikke beslutninger før næste møde.

Ansvarsfordelingsskema

4 Konstituering af bestyrelsen

Udsat til august mødet, når vi er fuldtallige.

5 Evaluering af Afdelingsmødet

Mødet den 14. juni 2021 i Laden

Bestyrelsen fik før afdelingsmødet en erklæring fra Rie Eliasen:

Jeg ønsker ikke at genopstille til næste valgperiode i bestyrelsen.

Jeg har en del at tage mig af ifht. job, og min familie, men det vægter

også meget tungt, at bestyrelsesarbejdet giver anledning til meget ne-

gativitet i form af evige klager og utilfredshed blandt beboerne inklusiv

fra tidligere medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, der ellers burde vide

bedre.

Der går klager og indvendinger rundt i vores private mailbokse, på

facebook, til kommunen og KAB.

Vi i bestyrelsen kaldes alt mellem himmel og jord, inkompetente, dum-

me, og hvad ved jeg, at vi, som frivillige og helt almindelige mennesker,

skal finde os i.

Det medvirker til at besværliggøre arbejdet og til, at jeg tænker, at det

ikke er det, min sparsomme fritid skal bruges til.

I de fleste af de 35 år jeg har boet her, har jeg deltaget i frivilligt arbejde

på forskellig vis, men aldrig har det været så uskønt og utaknemmeligt,

som det er nu.

Der er så mange med gode ideer til, hvordan det skal være alt sammen,

så nu er det deres tur til at stille op.

Desværre har jeg ikke mulighed for at deltage i næste afdelingsmøde,

men herfra skal lyde et tak for tilliden og Tak for samarbejdet.
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med venlig hilsen

Rie Eliasen

Bestyrelsen noterer med glæde, at alle forslag vores blev godkendt.

6 Affaldsordningen

Afdelingsmødet har i august 2020 valgt en seminedgravet løsning, med 5 affald-

søer.

Vi drøftede sagen også i lyset af de seneste debatindlæg i Frederiksborg Amts

Avis.

Den hidtidige beslutning om 5 affaldsøer med seminedgravede kuber er uændret

Valgmulighederne er begrænset af love og regulativer.

Gældende affaldsregulativ april 2021

7 Beboerklage

Vi har modtaget en klage om støj og om ikke at blive hørt.

Sendes videre til Ejendomskontoret.

8 Mødekalender for resten af 2021

Foreløbig kalender for resten af året

Dato Møde bemærkninger

12. august AB-møde

09. september AB-møde

14. oktober AB-møde

xx. november Afdelingsmøde

11. novenber AB-møde

09. december AB-møde

9 Eventuelt
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https://4eren.dk/_doc/2021/jun/Regulativ.pdf


Niverød IV Afdelingsbestyrelsen Referat 24. juni 2021

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 4
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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.) medmidre, at det er relevant i

forbindelse med det behandlede emne.

Apple iMac 27”
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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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