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Referat af
Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV
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Video Møde

Til Stede: Thomas Annesen, Rie Eliasen, Ivan Lynge, Cindy Juhl Svendsen, Niels
Søndergaard samt Tom Føns og Børge Frisbæk.

Afbud fra: Henrik Bech

1 Valg af referent
Referent Thomas Annesen

2 Godkendelser
2.1 Godkendelse af dagsorden
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.
2.2 Godkendelse af referat for AB-møde
Referat for afdelingsbestyrelsesmøde 11. februar 2021

3 Ejendomskontoret
• Afholdt møde med konsulent Kim Hjortfeldt vedrørende nye Web/TV-løsning
Der er foreløbigt skitseret 3 forslag:
1. YouSee/TDC indlægger ”gratis” fiberforbindelse.

Der er valgmulighed mellem 6-7 leverandører af TV-pakker og giver
muligheder for hurtige internetforbindelser.

2. Dansk Kabelnet indlægger ”gratis” net med frit valg mellem udbydere
af TV-pakker.

3. Installation af eget fibernet, som vi selv skal vedligeholde. Anslået pris
ca. kr. 2 – 2,5 mill.
”Gratis” i punkterne 1 og 2 betyder, at henholdsvis TDC og Dansk Kabel
TV (datterselskab af TDC) har ejerskabet i al fremtid, og vi skal give ca.
kr. 150 pr. måned pr. husstand (svarende til en årlig betaling på kr.
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500.000).
Det nuværende COAX kabel som benyttes til vores TV-signal, beholdes ved
opsigelse af TDC/Yousee.
Konsulenten vil udarbejde en række løsningsmodeller til afdelingsbestyrel-
sen med forskellige scenarier, som vi kan arbejde videre med.
Den foreløbige tidshorisont forventes at være en 3-5 måneder, da vi evt.
kan kombinere det med det kommende rørprojekt vedr. vand og varme.

• Der er ikke noget nyt vedr. møbler til Festsalen. Rie Eliasen og ladeadmini-
strator Bjarne Rødtjer er i gang med det og vil bl.a. kontakte Niverød III,
hvor de har fået nyt møblement i Tingstedet.

• Vedr. affaldsprojektet er der fortsat ikke noget nyt, da vi afventer den en-
delige myndighedsgodkendelse fra Fredensborg Kommune og Forsyningen.
Den affaldsløsning som Afdelingsmødet har besluttet, er klar til at blive etab-
leret når godkendelsen gives.
Afdelingsbestyrelsen laver et orienteringsbrev til beboerne, som lægges på
hjemmesiden.

• De syge træer er skåret ned og forventes helt fjernet i løbet af marts/april
måned.
Herefter skal vi finde ud hvilke trætyper, vi ønsker som en del af den frem-
tidige grønne plan for afdelingen, som der fortsat arbejdes med.

• EK foreslog opsætning af en ny plantekumme ved 270 numrene.
Afdelingsbestyrelsen godkendte forslaget, som også kan fungere som mø-
dested for beboerne.

4 Formanden
• Intet nyt fra følgegruppen Vand og Varme (rør).
• Møde i følgegruppen Laden – Tag, Ventilation og Vinduer, samt grønne tiltag.
• Der har været møde i følgegruppen vedr. Ladetaget
Her blev der fremlagt 2 nye løsningsforslag som afdelingsmødet ønskede fra
Afdelingsbestyrelsen, da det første forslag blev forkastet.
En løsning med grønne tiltag (solceller, opsamling af regnvand til genbrug i
vaskeri og på toiletter) og en anden løsning uden grønne tiltag.

• Vedrørende vores kommunikation internt i bestyrelsen og i relation til be-
boerne havde vi i Afdelingsbestyrelsen en ny drøftelse.
Dialogen gik bl.a. på håndtering af vores svar på henvendelser til bestyrel-
sen og vores formidling af den generelle information via hjemmesiden, eller
individuelle svar til beboerne.
I Afdelingsbestyrelsen har vi forskellige synspunkter og løsningsforslag til
hvordan vi sammen er den bedst mulige Afdelingsbestyrelsen for beboerne.
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Da tiden løb af med os undervejs, blev vi i Afdelingsbestyrelsen enige om
at suspendere mødet og fortsætte snakken på et uformelt Afdelingsbesty-
relsen møde i den nærmeste fremtid.

De resterende punkter udsættes derfor til det næste ordinære Afdelingsbe-
styrelsen møde den 8. april.

5 UDSAT Beboerklage(r)
Afsluttet klage om diverse sager afsluttet uden påtale.

6 UDSAT Planlægning af Afdelingsmødet i maj(?)
7 UDSAT Arbejdsplaner for bestyrelsen
8 UDSAT Mødedage og møde tider i 2021
9 UDSAT Eventuelt

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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