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Referat af

Afdelingsbestyrelsesmøde – Niverød IV

torsdag den 9. september 2021, kl. 18:30

Laden, Mariehøj 204B

Til Stede: Henrik Bech, Ivan Lynge, Niels Søndergaard samt Søren Martinussen

Afbud fra: Gorm Jul Andersen og Tom Føns

1 Valg af referent

Referent

Niels Søndergaard

2 Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde

2.1 Referat for AB-møde 12. august 2021

3 Ejendomskontoret

3.1 Affaldssystemet

1. Byggestart

Vores leverandør har startet anlæg af vores affaldssystem i denne uge (36).

Udførelsen vil tage ca. 4 uger, så vil vores anlæg være færdige til brug.

Vi vil dog ikke gå i gang med affalds sorteringen lige med det samme, da

Fredensborg kommune ikke forventes at være klar til at tømme kuberne

(leveringen af de specielle renovationsvogne er blevet forsinket, på grund

af den store efterspørgsel).

2. Information til beboerne

Bestyrelsen véd på nuværende tidspunkt ikke, hvornår Kommunen melder

klar, men vil være klar med husstandsomdelt vejledninger i den sidste uge

før vi skal tage det i brug.

Der er allerede udførlige vejledning på Niverød IV’s hjemmeside.

MailTo:niels@algon.dk
https://4eren.dk/_doc/2021/apr/ABreferat-20210812.pdf
https://www.4eren.dk/vejledning-til-kommende-affaldssortering/
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Ved starten af affaldssorteringen skal der sorteres i Plast, Papir, Glas, Metal,

Pap og Restaffald.

Bioaffald (madrester) vil foreløbigt stadigvæk blive afhentet ved vore huse,

formodentlig til en gang i 2022.

Bestyrelsen forventer at holde 1-2 møder i Laden om affaldssorteringen i

ugen op til igangsætningen.

4 Formanden

4.1 Det Grønne Udvalg

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.

4.2 Opdatering til Husordenen (af 2009)

Vi vil på det ordinære afdelingsmøde fremlægge nogle ændringer til husordenen

fra 2009, hovedsageligt omkring affald og husdyr.

På nuværende tidspunkt er ændringerne (beboerne kan få indflydelse ved at

indsende ændringsforslag til bestyrelsen):

1. Klagevejledningen er flyttet til bunden af dokumentet

2. Affaldsordningen er givet eget afsnit, samt et appendiks

3. Indsat afsnit om tilslutning til antennestik

4. Indsat afsnit om beboerfaciliteter

5. Indsat linie om aftalen med parkeringsselskabet

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

katte” og ”Lov om mark- og vejfred”

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

8. Vedhæftet Appendiks om affaldssortering

Nuværende husorden af 2009

4.3 Møde med konsulent om TV-aftalen og internet

Mødet holdes sammen med Niverød III i Laden den 28. september (beboerre-

præsentanten i Web- /antenneudvalget er inviteret)

4.4 Græsplæne til hundetræning

Per Gyrum skolen har givet tilladelse til hunde træning på deres boldbane.(græs-

plænen).

4.5 Åbent hus i Laden

Venter til bedre tider.
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https://4eren.dk/_doc/2021/aug/DGU-AB.pdf
https://4eren.dk/_doc/static/husorden2009.pdf
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5 Afdelingsmøde i september

5.1 Dato

Afdelingsbestyrelsen besluttede at afholde ekstraordinært afdelingsmøde den 30.

september.

5.2 Dagsorden for ekstraordinært afdelingsmøde

Dagsorden:

• Dirigent

• Referent

• Renovering af Laden

• Suppleringsvalg til bestyrelsen

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

7 Sager på vej

nr Sag start deadline bemærkninger

1 Åbent hus 14/6-21

2 TV og internet 1/2-21

3 Elektronisk info formidling afventer KAB

4 Brug af E-boks afventer KAB

5 Nye 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

8 Mødedatoer (2. halvår 2021)

Forslag til mødedatoer:

dato bemærkninger

30. september 2021 ekstrordinært afdelingsmøde

14. oktober 2021

8. november2021 obligatorisk afdelingmøde

11. november 2021

9. december2021
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9 Eventuelt

Bestyrelsen talte om ladestandere til el-biler og vi vil snarest gå i dialog med KAB

eksperter, om mulighederne på vores områder.

Det er aldrig for sent at være,

hvad du kunne have været.

——

Georg Eliot [aka Mary Ann Evans](1819-1880)

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/George_Eliot
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 5
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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