
Niels Søndergaard

+45 4052 2789

formand@4eren.dk

Nivå den 8. juni 2022

Referat

Ordinært afdelingsbestyrelsesmøde

Laden, Mariehøj 204B

torsdag den 12. maj 2022, kl 18:30 – 22:00

Til stede: Gorm Jul Andersen, Henrik Bech, Ivan Lynge, Niels Søndergaard, samt Tom Føhns

1 Velkomst og valg af Referent

Ivan Lynge og Niels Søndergaard

2 Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3 Godkendelse af referat(er)

Formel godkendelse af Referat af AB-møde 23. februar 2022

Godkendt

4 Ejendomskontoret

1. Hovedøren til salen binder, bedes repareret. Der er rekvireret en tømrer

2. Status på trailerregistreringen

Den er foretaget, og det viste sig med en enkelt undtagelse, at alle trailere tilhører Niverød IV’s beboere.

Der er således behov for de markerede p-pladser til trailere.

3. Årsagen til, at Byvejen 67 ikke er udlejet endnu?

Byvejen 67 står tom og har gjort det i længere tid, fordi den er udlejet til Fredensborg Kommune.

4. Hvidmaling af sten ved parkeringspladserne.

Ejendomskontoret er i gang og gør arbejdet færdigt i takt med, at tiden og vejret tillader det.

5. Tømningsfrekvensen for affaldskuberne er generelt 14 dage men på forskellige dage for de forskellige

affaldstyper.

6. Der bliver lavet asfaltarbejde i perioden 17. - 19. maj på p-pladserne ved 100-numrene de små 200-

numre. der er lagt sedler i postkasserne.

7. Kloakdæksler ved stien ved Branddammen er defekte. Tom ser på sagen.

8. Boldmuren på den store legeplads er faldefærdig. Tom ser på sagen

MailTo:niels@algon.dk
https://4eren.dk/_doc/2022/feb/ABreferat-20220223.pdf
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5 Formanden

5.1 Nøglesystem til Laden

Vi mangler at få opsat reservationspanel i sportshallen, men er ellers færdig til at bruge det nye system, osse i

Sportshallen.

Leverandøren er stødt på nogle vanskeligheder, reservationstavlen til vindfanget i sportshallen, har leveringstid

fra Electrolux (Sverige).

5.2 Regulering af intern lejepris på Laden

Da det i regnskabet viser sig, at der er underskud ved udlejning af Laden for interne udlejninger, vil bestyrelsen

gerne regulere prisen lejen fra kr. 900 til kr. 1.500 pr. udlejning for interne lejere.

Sagen udskudt til senere

5.3 Ændring i afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmet Allan Jensen er flyttet til Jylland, og suppleant Troels Secher er derfor indtrådt i besty-

relsen.

5.4 Høringssvar Trafiksanering på Mariehøj

Afdelingsbestyrelsen har afleveret høringssvar til Fredensborg Kommune om trafiksanering på Mariehøj.

Bestyrelsens Høringssvar

Fredensborg Kommunes kommentarer til Bestyrelsens høringssvar

5.5 Ændring af skiltningen på affaldsbeholderene (Plastic )

Hvorfor er det så langsommeligt at få ændret på ombytningen af skilte på fra REST –> PLAST

Affaldskuberne ved Byvejen og Mariehøjs 400-numre ændres ikke, før der bliver differentieret mellem restaffald

og bioaffald i sommeren ´22.

6 Ekstraordinært afdelingsmøde

Vi har fået 5 tilbud hjem på taget/renovering af Laden.

Planen holder stadigvæk såfremt afdelingsmødet bevilger merudgiften, således at arbejdet udføres mellem primo

juni og medio august.

6.1 Overdækning af arbejdsplads

Samtlige tilbudsgivere har konstateret, at der skal overdækning af arbejdspladsen.

Dette vil være nødvendigt for

1. Undgå vandskade Alle leverandører har vurderet, at taget er så stort, at de ikke kan garanterer mod at

der sker vandskader, hvis ikke hele arbejdspladsen bliver overdækket.

2. For at undgå ”vejrdage” Så der kan arbejdes på alle dage, og projektet ikke forsinkes af regnvejr, hvor

håndværkerne ikke kan arbejde

6.2 Prisstigninger

Og på grund af forsinkelserne ved vedtagelse af projektet, er vi løbet ind i meget store materialeprisstigninger.

6.3 Rammebevilling

Projektet kan ikke udføres til den bevilgede ramme.

Afdelingen skal derfor have et ekstraordinært afdelingsmøde for at vurderer sagen.
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Afdelingsmødet er planlagt til den 30. maj, således at indkaldelsen kommer den 16. maj og regnska-

bet udsendes ugen før mødet

6.4 Eventuelle andre punkter på dagsordenen

1. suppleringsvalg til bestyrelsen

vi mangler 2 suppleanter.

2. Regulering af lejeprisen på Laden

7 Justering af affaldsbeholdere

I forbindelse med opstarten af vores affaldssystem var det vist sig af plastic affaldsmængden er blevet groft

undervurderet ved dimensioneringen af vores beholdere.

Der bliver flyttet skilte (til udvidelsen af kapaciteten for plastic) på pladserne ved 100-, 200- og 300-numrene

snarest, desværre kan det ikke lade sig gøre ved 400-numrene og Byvejen, men der sker ændringer i forbindelse

med indførelse af bio-affald.

PAUSE

8 Bestyrelsens time Lukket

Fortsat konstituering....

9 Sager på vej

nr Sag start deadline bemærkninger

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

Bilag: – – –

10 Mødedatoer (2. halvår 2022)

Kun til information

Forslag til mødedatoer: Ved konstitueringen blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen normalt holder ordinært

møde hver den anden torsdag i måneden fra kl. 18:30-22:00.

:Mødedatoer:

dato bemærkninger

11. august 2022

Fortsat på næste side

side 3



Niverød IV Referat maj 2022

:Mødedatoer: (Fortsat)

8. september 2022

13. oktober 2022

3. november 2022 Regnskab/Valg afdelingsmøde

10. november 2022

8. december 2022

11 Eventuelt

intet at bemærke

Nogle mennesker går i regnen,

andre bliver bare våde

...Roger Miller(1936-1992)

Bestyrelsen har åbnet mulighed for, at du kan få fremsendt referater på e-mail. (Du kan til enhver tid afmelde

ved at trykke på nedenstående link)

—————————————–

Tilmeld Afmeld

Apple iMac side 4 Apple iMac – emacs 29.0.50 (org mode 9.5.2)

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Miller
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