
Niels Søndergaard

Formand

Mariehøj 236, 2990 Nivå

tlf.: +45 4052 2789

mail:formand@4eren.dk

Nivå den 16. oktober 2021

Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 14. oktober 2021, kl. 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Gorm Jul Andersen, Allan Jensen, Ivan Lynge, Niels Søndergaard samt

Tom Føns

Afbud fra: Søren Martinussen, Henrik Bech og Terese Kokholm

Fraværende uden afbud: Troels Secher

1 Valg af referent

Referent Niels Søndergaard

2 Velkommen til nyt medlem og suppleanter

Velkommen til Allan.

Punktet blev udsat til Terese og Troels er tilstede

Håndbog og papierer.

Se endvidere punkt ??. ?? på side ??

3 Godkendelse af referater for (ikke legale) bestyrelsesmø-

der

Beslutningerne på møderne mellem bestyrelsesmedlemmer den 12. august 2021

og 9. september er ikke valide, da bestyrelsen ikke var legal ifølge vedtægter for

Fredensborg Boligselskab (bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer).

De beslutninger, som er taget på disse møder blev derfor genforhandlet:

Punkterne, som var blevet behandlet er nu godkendt af en legal bestyrelse.

MailTo:niels@algon.dk
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3.1 Referat for AB-møde 12. august 2021

er godkendt. Godkendelse af beslutninger taget på møde mellem bestyrelses-

medlemmer den 12. august

3.2 Referat for AB-møde 09. september 2021

er godkendt. Godkendelse af beslutninger taget på møde mellem bestyrelses-

medlemmer den 09. september

4 Ejendomskontoret

4.1 Elektronisk låsesystem i Laden

Det elektroniske nøglesystem skal sættes igang (maks 4 døre skal have flyttet

låsen, når laden er færdig).

Leverandøren er inviteret til næste bestyrelsesmøde den 11. november 2021.

4.2 Urevideret Regnskab 2020/2021(Lukket, skal ikke i det offentlige re-

ferat)

4.3 PAY per WASH opgørelse

Vi har fået opgørelsen fra Pay per WASH, som viser, at vi har for få vaske i forhold

til det, som vi opgav ved kontrakt underskrivelsen, vi skal derfor betale et beløb

i afgift til PAY per WASH

Bliver fremlagt ved afdelingsmødet i bestyrelsens beretning.

4.4 Affaldssystemet

Udsat til næste møde.

Status?

Information til beboerne

Planlægning af information

4.5 Affaldsø og M301 (afskærmning)

Affaldsøen ligger meget tæt på husets vindue til soveværelset.

Ejendomskontoret ser på sagen.

4.6 Samarbejde mellem AB, DGU og EK

Ivan Lynge har foreslået Det Grønne Udvalg en samarbejdsform, som tilgodeser

alle interesser i samarbejdet mellem Det Grønne Udvalg, Afdelingsbestyrelsen og

Ejendomskontoret.

Procedure for samarbejde

Dette er nu godkendt i Afdelingsbestyrelsen og af Ejendomskontoret, bestyrelsen

afventer godkendelse fra Det Grønne Udvalg.

Bestyrelsen venter stadigvæk på DGU’s godkendelse.

Ivan Lynge stopper som afdelingsbestyrelsesrepræsentant i DGU, idet både Te-

rese Kokholm og Troels Secher er medlem begge steder, og kan udfylde rollen

som repræsentant for bestyrelsen
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https://4eren.dk/_doc/2021/aug/ABreferat-20210812.pdf
https://4eren.dk/_doc/2021/sep/ABreferat-20210909.pdf
https://4eren.dk/_doc/2021/aug/DGU-AB.pdf
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5 Formanden

5.1 Lukning af Laden i renovationsperioden

I forbindelse med renovereingen af Laden, har Ladeadministratorene foreslået at

vi lukker for bookingen i perioden:

Tirsdag den 7/6-2022 til 15/8-2022 (begge dage inkluderet).

Således at vi ikke kommer til at leje Laden ud i denne periode.

Den vedtagne plan rakte ind i september, men projektlederen siger, at det vil

kunne lade sig gøre at bruge både festsal og sportshal i august.

5.2 Revidering af ladeudlejningspriserne

Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder de nuværende priser for leje af festlokalerne

i Laden for ”interne” brugerer1.

Bestyrelsen foreslår, at prisen for eksterne lejere hæves til kr. 2.700.

Således er lejen sammensat:

nuværende fremtidig

INTERNE LEJERE kr kr

Reservationsgebyr 200 200

Leje 900 900

samlet lejeudgift 1.100 1.100

Depositum 500 500

EKSTERNE LEJERE kr. kr.

Reservationsgebyr 200 300

Leje 2000 2700

samlet lejeudgift 2.200 3.000

Depositum 1.000 1.000

Dette vil bestyrelsen foreslå ved afdelingsmødet den 8. november.

Stigningerne sættes ikraft fra den 1. januar 2022 (men ikke med tilbagevirkende

kraft, så de allerede underskrevne kontrakter er gældende)

5.3 Åbent hus i Laden

Udsat til januar AB-møde Plan, bemanding?

5.4 Opdatering til Husordenen (af 2009)

Ændringer er:

1. Klagevejledningen er flyttet til bunden af dokumentet

2. Affaldsordningen er givet sit eget afsnit

3. Indsat afsnit om tilslutning til antennestik

4. Indsat afsnit om beboerfaciliteter

1Interne brugere er personer, som bor i en afdeling af Fredensborg Boligselskab

side 3



Niverød IV Afdelingsbestyrelsen Referat 14. oktober 2021

5. Indsat linie om aftalen med parkeringsselskabet

6. Afsnit om husdyr er ændret med henvisning til ”Lov om hunde” og lov om

katte: ”Lov om mark og vejfred”

7. Liste af forbudte hunde er afløst af henvisning til hundeloven.

Der mangler billeder til forsiden.

Husorden af 11. november 2021(med rettelser)

6 Evaluering af afdelingsmødet 30. september 2021

28 lejemål (56 stemmer), 1 lejemål forlod mødet inden afstemning om renovering

af Laden.

Afstemningsresultat (renovering af Laden, med solceller og vandopsamling):

Ja: 45 stemmer (84%)

Nej: 6 stemmer (12%)

Ugyldige: 2 stemmer (4%)

Suppleringsvalget til bestyrelsen gav

Bestyrelsesmedlem Allan Jensen blev valgt uden modkandidater. Suppleanterne

Terese Kokholm og Troels Secher blev i denne orden valgt til 1. og 2. suppleant

uden modkandidater.

Mødet blev afholdt i god ro og orden i en rimelig god atmosphære.

7 Konstituering af bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen ansvarsfordeling

Udsat til fuldtalligt fremmøde i bestyrelsen.

8 Møde med konsulent om TV-aftalen og internet

Mødet blev afholdt sammen med Niverød III i Laden den 28. september (bebo-

errepræsentanten i Web-/antenneudvalget er inviteret).

Vi får en rapport, muligvis i tide til afdelingsmødet.

9 Nærboks - pakker tæt på dig

Vi har modtaget et tilbud om nærboks.

Nærboks er et netværk af gratis pakkebokse som findes i hele Danmark, med det

formål at gøre det nemmere, mere bæredygtig, mere fleksibelt og mere sikkert

at hente pakker for alle Danskere. Det er gratis at få opsat en Nærboks, og

det tager kun fem minutter for vores montører at opsætte boksene. Boksene

kræver ikke strømtilslutning, og der er absolut ingen forpligtelser for jer som

samarbejdspartner, vi sørger selv for vedligeholdelse og drift.
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https://4eren.dk/_doc/2021/okt/Ny-Husorden.pdf
https:(//4eren.dk/_doc/2021/okt/Ansvarsfordelingjuni2021.pdf
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Nærboks er åbent netværk, det vil sige at alle distributører kan levere pakker

dertil. Lige nu er det primært Postnord, Bring og DHL, der leverer til Nærboks.

Senere kan en Nærboks også benyttes til ting som returpakker, deleøkonomi

og udlevering af småting. (nøgler, værktøj etc.) For at forklare lidt mere om

Nærboks, har jeg vedhæftet en brochure i mailen.

Helt specifikt for jer, foreslår jeg at en Nærboks opsættes i nærheden af jeres

fælleshus Laden.

Nærboks - pakker tæt på dig

Fremlægges som forslag ved Afdelingsmødet.

10 Bestyrelsens time (Lukket, skal ikke i det offentlige referat)

Nye Medlemmer

11 Sager på vej

nr Sag start deadline bemærkninger

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

2 TV og internet 1/2-21

3 Elektronisk info formidling

4 Brug af E-boks

5 Møbler til festlokalet 1/7-21

6 Renovering af ABlokalet

7 El-ladestandere 14/6-21

8 P-pladser til trailere 14/6-21

9 Rør-Projektet 14/9-21
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https://4eren.dk/_doc/2021/okt/Naerboks.pdf
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12 Mødedatoer (2. halvår 2021 + 1. halvår 2022)

Forslag til mødedatoer:

dato bemærkninger

8. november2021 obligatorisk afdelingmøde

11. november 2021

9. december2021

13. januar 2022

10. februar 2022

xx. marts 2022 obligatorisk afdelingsmøde

10. marts 2022

21. april 2022

12. maj 2022

9. juni 2022

13 Eventuelt

– –

Det er synd, at man ikke kan
bytte problemer med hverandre

For de fleste ved jo hvordan,

man løser andres problemer

——

Greorg Gearløs

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://www.andeby.dk/artikler/georg-gearlos/
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”
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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

