
Nivå, 2. marts 2022

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
onsdag den 9. marts 2022 kl 19:00 - 22:30
i ”LADEN”, Mariehøj 204

Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Fremlæggelse og godkendelse af bud-

get 2022/2023
4. Indkomne forslag

Fra bestyrelsen:
4.1 Det Grønne Udvalg1 Biodiversitet
4.2 DGU: Afskærmning ved Affaldsøer
4.3 Oprettelse af nyt Legepladsudvalg
4.4 Supplerende bevilling til affaldslåse

Fra Beboere:
4.5 Nye Skraldespande

5. Eventuelt

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få ind-
flydelse på udviklingen i Niverød IV.

Alle større beslutninger i afdelingen træffes på et
afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens stør-
relse, beslutninger om renoveringer, valg til afde-
lingsbestyrelsen og meget andet.

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har
lejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Hver husstand har to stemmer uanset husstan-
dens størrelse.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På grund af EU Persondataforordningen må vi
ikke længere bruge beboerlister med beboernes
navne på.

Vi skal derfor bede dig huske at have legitimation
med, når du møder op til afdelingsmødet.

Det kunne for eksempel være dit sundhedskort
(sygesikringsbevis), som dokumentation for, at
du er fyldt 18 år og bor i afdelingen.

Det fuldt reviderede regnskab kan enten hentes
over nettet, hentes på ejendomskontoret eller på
afdelingens hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig til mødet.

Med Venlig Hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Vend siden

1Det Grønne Udvalg er herefter refereret som DGU
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Appendiks
Bilag til ordinær afdelingsmøde 9. marts 2022:

Punkt overskrift link
Budget 2022/2023

Komprimeret budget Komprimeret Budget 2022/2023
Fuldt Budget 2022/2023 Fuldt Budget 2022/2023

Forslag fra bestyrelsen
4.1 DGU Biodiversitet Forslag 4.1
4.2 DGU Afskærmning affaldsøer Forslag 4.2
4.3 Oprettelse af Legepladsudvalg Forslag 4.3
4.4 Supplerende bevilling til affaldsbeholdere låse Forslag 4.4
Forslag fra beboere
4.5 Forslag fra M406 (om affaldssystem) Forslag 4.5
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https://4eren.dk/_doc/2022/mar/KortBudget22-23.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/mar/LangtBudget22-23.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/mar/Forslag-4.1.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/mar/Forslag-4.2.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/mar/Forslag-4.3.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/mar/Forslag-4.4.pdf
https://4eren.dk/_doc/2022/mar/Forslag-4.5.pdf

