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Nivå den 7. juni 2021

Til beboerne i Niverød IV

I henhold til Fredensborg Boligselskabs vedtægter indkaldes der herved til

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
mandag den 14. juni 2021 KL. 19:00 - 22:30

”LADEN”, MARIEHØJ 204

Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste regnskabsmøde

4. Godkendelse af afdelingens regnskab for året 2019/20

5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2021/22

6. Behandling af indkomne forslag

1. Fra bestyrelsen
I Støtte til den boligsociale plan for Nivå og Kokkedal.

II Opgradering/udvidelse af låsesystem til Laden
III Niverødgården inkluderes i Niverød IV’s affaldsløsning.
IV TV / internet i fremtiden

2. Fra beboere (fra aflyst møde i november 2020):
I Fra Mariehøj 225

a. Definition af informationer til beboerne på afdelingsmøderne
b. Informationer på hjemmesiden
c. Lås på skakterne til vores nye affaldsystem

II Fra Mariehøj 219
a. En redegørelse for fornyelse af den boligsociale helhedsplan ”Nivå Nu”

2021-2025
b. Den kommende affaldsordning i Niverød IV med nedgravede kuber
c. Nedlæggelse af trailerpladser

3. Fra beboerne (juni 2021)
III Mariehøj 401 og Byvejen 65

Ny Køkkenrunde
IV Mariehøj 245 og Mariehøj 401

Opsætning af El-ladestandere
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V Mariehøj 229 og Byvejen 72
Vild natur / Grønt Udvalg

VI Mariehøj 229
a. Oplysning om Vedligehold A-ordningen
b. Fiberløsning udsættes

VII Mariehøj 436
a. Affaldsordningen, genforhandling
b. Vedligeholdelse af stakit og ydervægge

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter.

9. Eventuelt

På grund af coronapandemien blev efterårets regnskabsafdelingsmøde aflyst, og dagsordenen
for årets budgetafdelingsmøde vil derfor være anderledes end tidligere år.. Der skal fremlæg-
ges beretning, regnskabet for 2019/20 skal fremlægges til godkendelse, budget 2021/22 skal
fremlægges til godkendelse og der skal foretages valg til afdelingsbestyrelse og repræsentant-
skab.

Bestyrelsen vil tilstræbe at mødet afsluttes senest kl 22:30 (iflg Forretningsorden for af-
delingsmøder), men der kan blive tale om en eventuel afbrydelse af mødet med en senere
genoptagelse en senere dato.

BEMÆRK:
Mødet indkaldes med forbehold for at deltagerantallet ikke overstiger retningslinjerne for
COVID-19.

Derfor bliver vi nødt til at bede dig om at tilmelde dig mødet, hvis du kommer, det gør du
ved at henvende dig til ejendomskontoret før kl. 12 den 14. juni 2021.

Myndighederne forlanger, at alle deltagere skal have et gyldigt coronapas.
Der skal bæres mundbind under mødet, undtagen når man sidder på sin stol.

Der tages forbehold for at mødet aflyses i tilfælde af, at myndighedernes restriktioner og
retningslinjer vedrørende forsamlingsforbuddet ikke kan overholdes.

Boligministeren har indført foreløbige regler i forbindelse med Covid-19.

Det betyder, at du kan stemme ved fuldmagt til afdelingsmødet, der vil være blanketter til
fuldmagt på ejendomskontoret.
Eventuel fuldmagt skal afleveres ved indgang til mødet.

Læs mere om bekendtgørelsen i BL informerer: Information til medlemmerne om coronavirus.
Fuldmagten skal være skriftlig, og hver husstand kan højst medbringe fuldmagt fra én anden
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husstand.

Der vil ikke være servering ved mødet.

Det er muligt at afhente et eksemplar af det udvidede budget og regnskab på ejendomskon-
toret eller downloade dokumenterne fra hjemmesiden.

med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Bilag (kan hentes på Ejendomskontoret eller downloades fra hjemmesiden)

4. Regnskab 2019/2020
a. Komprimeret regnskab 2019/2020

(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/kortregnskab1920.pdf)
b. Det fulde regnskab 2019/2020

(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/langtregnskab1920.pdf)
5. Budget 2021/2022

a. Komprimeret budget 2021/2022
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jan/kortbudget2122.pdf)

b. Det fulde budget 2021/2022
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jan/langtbudget2122.pdf)

6. Indkomne forslag
1. Forslag fra bestyrelsen

I Den boligsociale plan
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/NivaaNu.pdf)

II Opgradering/udvidelse af låsesystemet i Laden
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/SALTO.pdf)

III Niverødgården inkluderes i Niverød IV’s affaldsordning
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/Gaarden− affald.pdf)

IV TV/internet for fremtiden
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/TV − internet.pdf)

2. Fra beboerne (fra aflyst møde i november 2020)
I Forslag fra Mariehøj 225

Forslag M225-1 og -2
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagKL12.pdf)
Forslag M225-3
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagKL3.pdf)

II Forslag fra Mariehøj 219:
Forslag M219-1, -2 og -3
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagBH123.pdf)

3. Fra beboerne (juni 2021)
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III Forslag fra Mariehøj 401 og Byvejen 65
Forslag M401-1
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagMSL1−M401.pdf)
Forslag B65
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagGJA−B65.pdf)

IV Forslag Mariehøj 245 og Mariehøj 401
Forslag M245
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagPB −M245.pdf)
Forslag M401-2
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagMSL2−M401.pdf)

V Forslag fra Mariehøj 229 og Byvejen 72
Forslag M229-1 / B72
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagM229-B72.pdf)

VI Forslag fra Mariehøj 229
(a) Forslag M229-2
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagBL1-M229.pdf)
(b) Forslag M229-3
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagBL2-M229.pdf)

VII Forslag fra Mariehøj 436
(a) Forslag M4361-1
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagJO1-M436.pdf)
(b) Forslag M436-2
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagJO2-M436.pdf)
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