
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå

tlf.: +45 4052 2789

mail:formand@4eren.dk

Nivå den 14. november 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 11. november 2021, kl. 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Henrik Bech, Allan Jensen, Ivan Lynge, Niels Søndergaard

Afbud fra: Gorm Jul Andersen, Tom Føns og Søren Martinussen

Fraværende uden afbud: Troels Secher

Gæst: Kim Svenningsen fra Micali EL

1 Valg af referent

Niels Søndergaard

2 Micali EL (elektroniske låse)

Vi talte døre op og besluttede, at det ikke skulle være 15 døre, som antaget

i tilbuddet, men 12 døre, da vi ikke behøver elektronisk lås i det indre dele af

bestyrelseslokalerne.

Systemet kommer til at køre på samme brikker som vaskeriet.

Vi fik en ”second opinion” om elektroniske låse på det nye affaldssystem, elek-

trikeren mener heller ikke, at der er materiale nok i lågene til, at der kan laves

låse.

Bestyrelsen har bedt Ejendomskontoret give grønt lys til elektrikeren, om at sæt-

te arbejdet i gang.

MailTo:niels@algon.dk
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3 Formanden

Evaluering af Afdelingsmødet den 8. november 2021

Bestyrelsen synes mødet gik rigtigt godt, med et par små skønhedsfejl.

Bestyrelsen er rigtigt godt tilfreds med dirigentens arbejde.

3.1 Bestyrelseslokalet

Formanden har bedt Ejendomskontoret om at se på en bedre belysning i besty-

relseslokalet, og eventuelt en holder til projektoren.

3.2 Start på konstitueringen

Vi arbejder videre uden sekretær, men Ivan Lynge påtog sig hvervet som re-

ferent, dog med den betingelse, at vi for hvert punkt laver en opsummering af

punktet til referatet..

Henrik Bech blev kvartermester, indkøb af vand, kaffe, småkager mm. Vi vedtog,

at vi også stadigvæk spiser en burger eller lign. i starten af mødet.

Formanden gennemgik ansvarsskemaet for yderligere konstitution, men resten

af konstitueringen blev udsat til, at vi var fuldtallig tilstede.

4 Bestyrelsens time Lukket

5 Sager på vej

Tilføjet punkt 10, Nærboks postudlevering.

nr Sag start deadline bemærkninger

1 Åbent hus 14/6-21 Udsættes til efter november

2 TV og internet 1/3-22

3 Elektronisk info formidling Afventer KAB

4 Brug af E-boks Afventer KAB

5 Møbler til festlokalet 1/7-21

7 El-ladestandere 14/6-21

8 P-pladser til trailere 14/6-21

9 Rør-Projektet maj 2022 Afventer tilstandrapport

10 Nærboks postudlevering 8/11-21
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6 Mødedatoer (2. halvår 2021 + 1. halvår 2022)

Forslag til mødedatoer:

dato bemærkninger

9. december 2021

2022

13. januar 2022

10. februar 2022

? marts 2022 Budget afdelingmøde

10. marts 2022

14. april 2022

12. maj 2022

9. juni 2022

7 Eventuelt

– –

“Hvis du bliver inviteret til en fest,
er det sikker en fejltagelse.

Vær sikker på,
at de giver dig skylden,

hvis det regner.”

——

Æslet fra Peter Plys

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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https://da.wikipedia.org/wiki/Peter_Plys
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.) med midre, at det er relevant i

forbindelse med det behandlede emne.

Apple iMac 24”

Side 4
emacs 28.0.50 (org mode 9.4.6)

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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