
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå

tlf.: +45 4052 2789

mail:formand@4eren.dk

Nivå den 17. maj 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

mandag den 10. maj 2021, kl 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Thomas Annesen, Ivan Lynge, Cindy Juhl Svendsen, Niels Sønder-

gaard samt Tom Føns og Søren Martinussen

Afbud fra: Henrik Bech og Rie Eliasen

Gæst: kundechef Morten Hellsten

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 8. april 2021

3 Ejendomskontoret

• Bestyrelsen bød velkommen til Søren Matinussen & Morten Hellsten.

• Status på affaldsordningen er uændret, vi venter på officiel godkendelse.

• Der kan hentes malig til hegn og facade.

• Sportshallen kan endnu ikke åbnes for beboere, da afdelingen ikke er i stand

til at varetage sin forpligtelse til at tjekke brugere for gyldigt coronapas.

• Søren Martinussen laver aftale med kommunen om, hvornår og hvordan

fritidsorganisationerne i Sportshallen starter.

• Ejendomskontoret indkøber et mikrofonstativ og 2 mikrofoner m/bøjle til

vores afdelingsmøde.

MailTo:niels@algon.dk
https://4eren.dk/_doc/2021/apr/ABreferat-20210408.pdf
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4 Afdelingsmøde 14. juni 2021

Bestyrelsen planlagde flere detaljer omkrig afdelingsmødet.

Indkaldelser blev opdateret med hensyn til restriktioner omkring COVID-19.

• Plan over forelæggelser, bestyrelsen gennemgik planen og tildelte forelæg-

gere til punkterne på dagsordenen(se dog punkt 6 på side 2)

• Bestyrelsen har fundet dirigent og referent til afdelingsmødet.

• Status på indkaldelser

1. indkaldelse er færdig og sendes til trykning mandag (10/5) aften.

2. indkaldelse blev gennemgået, den mangler beboerforslag (fra juni 2021).

Formanden vil henvende sig til forslagsstillerene fra november 2020, for at

høre om forslagene stadigvæk er relevante.

• Bestyrelsens beretning, det fremsendte forslag skal forkortes væsentligt.

• Forretningsorden for afdelingsmøde blev gennemgået.

• Grundet COVID-19 vil der ikke være traktement ved afdelingsmødet, og alle

skal bære mundbind, undtagen når man sidder på sin stol.

5 Formanden

• Regnsskabsopfølgning, vi afventer pris.

• Låger på indgangspartier på husene.

Bestyrelsen beder Ejendomskontoret om forslag til eventuelle ændring i hu-

sordenen omkring låger i indgangspartierne.

6 Bestyrelsens time

Efter uenighed i bestyrelsen valgte Thomas Annesen og Cindy Juhl Svendsen at

trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Hvorefter mødet blev afsluttet, uden at behandle de resterende punkter på dags-

ordenen.

Jim Davis ©

side 2

https://4eren.dk/_doc/2021/jun/1.indkaldelse.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/afd-forretningsorden.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Jim_Davis
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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 3

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.) medmidre, at det er relevant i

forbindelse med det behandlede emne.

Apple iMac 27”

Side 4
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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