
Nivå, 27. oktober 2022

ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
torsdag den 3. november 2022 kl 19:00 - 22:30

i ”LADEN”, Mariehøj 204

Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab 2021/2022
5. Indkomne forslag

Fra bestyrelsen:
(a) Fibernet

Fra Beboere:
(b) Fra B72

6. Valg til bestyrelsen
• valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
• valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7. Valg til repræsentantskabet
8. Eventuelt

Afdelingsmøderne er din mulighed for at få indfly-
delse på udviklingen i Niverød IV.

Alle større beslutninger i afdelingen træffes på
et afdelingsmøde. Det drejer sig om huslejens
størrelse, beslutninger om renoveringer, valg til
afdelingsbestyrelsen og meget andet.

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

Hver husstand har to stemmer uanset husstandens
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 fås på nedenstå-
ende link, ejendomskontoret eller på afdelingens
hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig til mødet.

med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen



Niverød IV 7. juni 2021

Appendiks
Bilag til ordinær afdelingsmøde 3. november 2022:

Punkt Overskrift Fra Link
Regnskaber

Komprimeret regnskab Kort Regnskab
Fuldt revideret regnskab Langt Regnskab

Forslag fra bestyrelsen
5.a Fibernet fra Dansk Kabel TV (TDC) Fra AB Fibernet
Forslag fra beboerne
5.b Fuglehuse Event Fra B72 B72-DGU

Græsset er ikke grønnere på den anden side,
græsset er grønnest, der hvor det bliver vandet.

— Niels Søndergaard
Internettet

Niverød IV side 2 af 2 sider emacs 29.0.50 (org mode 9.5.5)

https://4eren.dk/_doc/2021/nov/KortBeboerregnskab.pdf%20
https://4eren.dk/_doc/2022/nov/LangtBeboerregnskab.pdf%20
https://4eren.dk/_doc/2022/nov/ForslagFibernet.pdf%20
https://4eren.dk/_doc/2022/nov/B72-DGU.pdf%20


Beboerregnskab
for 2021/2022

Årets resultat

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 54002 Niverød IV

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at flere faste og varibale udgifter er 
større end budget, bl.a. udgifter til vand, renovation og renter er større end budget.

De store renteudgifter kommer i kølvandet på rentestigninger i kampen mod den stigende inflation i samfundet og 
ses desværre i alle boligorganisationer.

Landbyggefonden har for at modvirke dette, ændret i driftsbekendtgørelsen, så der ændres i den måde 
boligafdelingen skal behandle kursreguleringer af de investerede midler på. 

For jeres boligafdeling vil det betyde, at den del af årets resultat, der vedrører kursreguleringer, kan overføres til 
henlæggelserne. På denne måde påvirkes boligafdelingens leje ikke direkte af negative kursreguleringer.



Beboerregnskab
Afdeling 54002 Niverød IV

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.07.2021 - 30.06.2022 2021/2022

Oprindelig lån i ejendom 4.300.704 4.290.000 10.704
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 5.165.719 5.311.000 -145.281
2.242.995 2.400.000 -157.005

Renovation 845.698 709.000 136.698
329.994 480.000 -150.006
312.640 260.000 52.640

1.434.392 1.462.000 -27.608

Variable udgifter 2.811.616 3.200.000 -388.384
2.349.349 2.448.000 -98.651

141.173 95.000 46.173
686 85.000 -84.314

4.962.132 4.892.000 70.132
-4.962.132 -4.892.000 -70.132

Udgifter til beboerlokale 60.515 75.000 -14.485
165.132 189.000 -23.868
22.199 65.000 -42.801
72.562 123.000 -50.438

0 120.000 -120.000

Henlæggelser 4.950.000 4.950.000 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.350.000 4.350.000 0
Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 400.000 400.000 0
Tab ved fraflytninger 200.000 200.000 0

Ekstraordinære udgifter 7.247.825 6.221.000 1.026.825
6.059.971 6.081.000 -21.029

24.696 115.000 -90.304
1.193.795 25.000 1.168.795

7.739 0 7.739
-38.376 0 -38.376

Udgifter i alt 24.475.864 23.972.000 503.864

Boligafgifter og leje 23.082.800 23.031.000 51.800
Leje for boliger 23.082.800 23.031.000 51.800

Andre ordinære indtægter 643.309 571.000 72.309
8.722 30.000 -21.278

Indtægter til beboerlokale 326.756 253.000 73.756
54.830 35.000 19.830

253.000 253.000 0

Ekstraordinære indtægter 355.414 370.000 -14.587
Tilskud fra Landsbyggefonden og dispositionsfond 315.908 370.000 -54.092

39.506 0 39.506

Indtægter i alt 24.081.522 23.972.000 109.522

Årets underskud 394.342

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale
Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer
Vand, fælles el mv.

Budget 
2021/2022

Regnskab 
2021/2022

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedrings- og renoveringsarbejder
Afskrivning på forbedringsarbejder
Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Korrektioner vedr. tidligere år
Godtgørelse til fraflyttede lejere

Renteindtægter

Indtægter fra fællesvaskeri og selskabslokale

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 54002 Niverød IV

Balance pr. 30. juni 2022

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 223.688.890 Henlæggelser 12.542.659
Omsætningsaktiver 13.220.155 Opsamlet resultat 526.107

Langfristet gæld 219.884.777
Kortfristet gæld 3.955.501

I alt 236.909.045 I alt 236.909.045

Bemærkninger til beboerregnskab 2021/2022



Beboerregnskab
Afdeling 54002 Niverød IV

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Niverød IV hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://www.4eren.dk/


Formand
Niels Søndergaard
Mariehøj 236, 2990 Nivå

+45 4052 2789
formand@4eren.dk

Nivå, den 24. oktober 2022

Forslag til indlæggelse af fibenet i Niverød IV
Bestyrelsen i Niverød IV ønsker sammen med bestyrelsen for Niverød III at lave en aftale
med Dansk Kabel TV om indlæggelse af fibernet i alle husene.

Beskrivelse af forslaget
Installation af fiberkabler, opsætning af fiberswitche og indlæggelse af fiber endepunkter i
alle huse.

Der er ikke i denne løsning forbindelse til internettet, denne skal tilkøbes hos én af af de 14
leverandører, som TDC har samarbejde med.

Det er ikke forhåndskrav om antal af tilsluttede beboere.

Økonomiske konsekvenser
Arbejdet udføres af Dansk Kabel TV, og der er ingen økonomiske konsekvenser for hverken
afdelingen eller beboere, før der skrives kontrakt med en leverandør af internet (af den
enkelte beboer). Der er ingen krav om en minimumstilslutning af beboere.

Bemærkninger til løsningen
Den ønskede løsning har ingen bindinger eller omkostninger for hverken beboere eller hele
afdelingen, men vil bevirke at alle beboere i al fremtid skal betale leje af de fyskiske fiber
kabler.

Så på sigt er dette ikke den mest optimale løsning, idet det i en horisont (5-10 år) ville være
billigere selv at bekoste indlæggelsen af fiberkabler.

En løsning med egne kabler ville ligge i omegnen af 7-9 millioner, med en tilbagebetalingspris
på rundt regnet 10 år.

med venlig hilsen
Bestyrelsen
Niverød IV

MailTo:formand@4eren.dk


Fra: B72
Emne: Forslag til afdelingsmødet d. 3 november fra Det grønne udvalg
Dato: 19. oktober 2022 kl. 09.22
Til: Niels Søndergaard formand@4eren.dk
Cc: 

Kære Bestyrelse (CC til medlemmerne af det grønne udvalg)
Det grønne udvalg vil gerne afholde en mal-et-fugle-hus event for børn og deres forældre (og andre som synes
det kunne være hyggeligt) den sidste søndag (19/2-23) i vinterferien i 2023 og til det vil vi gerne ansøge om
penge til indkøb af:

20-30 stk fuglehuse af forskellig udformning til forskellige fugle (150x30=4500)
Stolper til at montere fuglehusene rundt om i bebyggelsen (700)
Børne- og naturvenlig maling til at male fuglehusene (200x2=400)
Pensler (ca. 20 stk) (200)
Kaffe, te, juice og kage (500)

I alt søger vi om: 6500,-

Der er ret stor forskel på priserne på fuglehuse og lige nu kan vi godt finde nogle som er meget billigere, og så
går vi efter det, her er brugt en gennemsnitspris. 

Venlig hilsen
Terese på vegne af Det grønne udvalg


