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1 Valg af referent

Ivan Lynge

2 Ejendomskontoret

2.1 Elektroniske låse i Laden

Låse installeret, vi mangler at få opsat reservationspanel i sportshallen, og kode

låsebrikker.

Leverandøren er stødt på nogle vanskeligheder, der er leveringstid på reserva-

tionstavlen til vindfanget i sportshallen, og serveren med administrationsdataba-

sen er blevet hacket og de arbejder på reetableling af serveren.

2.2 Status på affaldsanlægget

• Status på låse til dækslerne.

Tilbud på 30 låse og 520 nøgler er ca. kr. 110.000 inkl. moms, bevillingen

fra afdelingsmødet var kr. 50.000 for 12 låse.

Vi mangler at finde kr. 70.000, som skal behandles på marts afdelingsmø-

det.

Beboerne bedes tænke på rottefaren, hvis affald efterlades ubeskyt-

tet på veje, stier eller på affaldsøen.

Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om, at der kommer skilte op ved

affaldsbeholderne, hvorpå det fremgår, at det er private affaldsbeholdere,
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der er forbeholdt beboerne.

• Trailer registreringen.

Ingen status fra Ejendomskontoret.

• Lade renovering Møde i følgegruppen omkring Tag, døre, vinduer, venti-

lation, solceller og vandopsamling i Laden.

Planen holder stadigvæk om, at arbejdet udføres mellem primo juni og me-

dio august.

Følgegruppen gennemgik indhold af udbud og udbudsbetingelser, vi kom-

mer til at prioritere overenskomstmæssige regler, og satte betingelser for

kvaliteten af arbejdet.

På trods af de meget stigende priser på byggeomkostninger, mener følge-

gruppen stadigvæk, at vi kan holde det indenfor den af afdelingsmødet givne

ramme.

3 Formanden

3.1 Trafikforholdene ved Mariehøj.

Vi har endnu ikke fået tilbagemelding fra Fredensborg Kommune ang. fællesbe-

sigtigelse af påtænkt projektering af trafiksanering af Mariehøj.

3.2 Affald i Laden (spande)

Ladeadministratorene har foreslået noget bedre end det interimistiske system,

der er sat op til affaldssortering i Laden.

Ladeadministratorene har fundet et system, hvorom de siger. ”Vi vil derfor gerne

anbefale denne løsning fra Garbi, som opfylder alle de kriterier vi har lagt vægt

på: Brugervenlighed, Holdbarhed, Flytbarhed, Æstetik.”

Den samlede pris for den foreslåede løsning vil være ca. kr. 12.835,-

3.3 Det grønne udvalg

Efter møde med bestyrelsen har Det Grønne Udvalg fremlagt ønsker og planer.

3.3.1 Ønsker til fremtidige projekter

• Der laves mosaik-mønster i græsset, som ved søen.

• Hæk ved legepladsen: Slangeagtig fortsættelse af den hæk, der allerede er

etableret.

• Grave de mosaikklippede områderne ved søen og lægge sand i, for derefter

at så insektvenlige frøblandinger.

3.3.2 Grønt omkring skraldebeholderne

Efter anmodning fra bestyrelsen har Det Grønne Udvalg overvejet om buskads

e.lign. omkring skraldespandene.

Her er Det Grønne Udvalg’s tanker:

• Opbygning der ligner et læhegn: Top, midte og bund. Det vil dække for
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udsyn, så beholderne ikke generer blikket og være til gavn for områdets

fugle, egern og insekter.

° Jordbær i bunden (skovjordbær) sættes tæt, så de dækker i løbet af

første sæson.

° Rosenbuske, stedsegrønne buske, f.eks. gyvel, taks, enebær mm. no-

get der har farve eller blade på om vinteren i mellemhøjde.

° Træer hist og pist for at få noget i højden.

• De skraldeområder, hvor det giver mening at beplante er området ved by-

vejen og ved 300-numrene, samt evt. ved Laden

Bestyrelsen og Det Grønne Udvalg er åbne for forslag, men Bestyrelsen og Det

Grønne Udvalg har opsat et dogme, for at arbejde med planter, der er hjem-

mehørende her i Danmark, eller som hjemmehørende insekter og fugle vil leve

sammen med, for på den måde at slå to fluer med et smæk: få noget pænt at se

på, og fremme biodiversiteten.

Plante plan ved Affaldsøer

Planter ved Skralde øer

Bestyrelsen har lagt penge til Det Grønne Udvalg og det kommende Legeplads-

sudvalg på langtidsbudgettet, så det ikke direkte kommer til at have indflydelse

på vores husleje.

Vi inviterer Det Grønne Udvalg med til næste afdelingsbestyrelsesmøde den 7.

marts for afklaring af specifikke punkter - herunder budget.

Fliser anlægges på jorden ved affaldsbeholderne ved Byvejen.

Besked herom til Ejendomskontoret.

3.4 BL Mål for almene boliger 2022-2024

Brochure fra BL

4 Afdelingsmøde den 9. marts (forslag, dagsorden mm)

Allerførste udkast til 2. indkaldelse blev gennemgået.
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https://4eren.dk/_doc/2022/feb/planteplanaffald.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/feb/planterskralde.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/feb/BL-maal.pdf
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5 Bestyrelsens time Lukket

6 Sager på vej

nr Sag start deadline bemærkninger

1 Åbent hus 14/6-21 Udsættes til efter marts 22

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 Afventer KAB/Organisationen

8 P-pladser til trailere 14/6-21

9 Rør-Projektet maj 2022 Afventer tilstandrapport

Budget fremlæggelse
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7 Mødedatoer (1. halvår 2022)

Forslag til mødedatoer:

dato bemærkninger

21. april 2022

12. maj 2022

9. juni 2022

– ———–

11. august 2022

8. september 2022

13. oktober 2022

x. november 2022 Regnskab/Valg afdelingsmøde

10. november 2022

8. december 2022

8 Eventuelt

– –

Gud give mig sindsro til
at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,

mod til at ændre de ting jeg kan,

og visdom til at se forskellen.

——

Marcus Aurelius (121-180 e.kr.)

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/Marcus_Aurelius
mailto:email@4eren.dk?Subject=Tilmelding 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 6
emacs 29.0.50 (org mode 9.5.2)

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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