
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. november 2021 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

En række beboere henvendte sig vedr. diverse problemer i forbindelse med
rørudskiftning.
-Følgegruppen tager sagerne videre.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:
Der er henvendelser som vedrører driften, som er videresendt til ejendomskontoret.

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Zenia er valgt som medlem af VB repræsentantskab, med Lasse som suppleant.

2. Nyt fra OB.
Der er søgt tilskud til ladestandere hos statens pulje.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
Der bliver sat lygtepæl op ved affaldsøen ved nr. 53 - forventes løst snarest (afventer
montør).
Opsætning af “store sten” ved nr. 48 og 54 vil blive udført i forbindelse med næste etape
af stirenoveringen.
Der er kommet en ekstra beholder i “containergården” til “stor plast”.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Træer vil blive plantet i plænen ud for nr. 52/54 vil blive indkøbt og plantet til foråret, som
erstatning for de træer kommunen fældede.
De syge kirsebærtræer langs Højstrupvej vil blive fældet, og nye plantet til foråret.
Der er blevet plantet en del grønt bl.a. ved legepladsen på lige side.
Vi fortsætter med beplantningen til foråret.

Nye lejemålsdøre.
Der var møde i følgegruppen d. 1. december. Der vil blive opstartet i uge 13, og tage en
dag pr. lejemål.
Man vil forsøge at time forløbet, så man ikke løber i vejen for hinanden.

Altansagen.
Der er pt. tilmeldt i alt 32 lejemål (ud af ca. 68). Man påtænker at begynde i arbejdet i
januar.
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Nye rør:
Ingen dialog til referat.

5. Fremtidigt virke.
Husorden er gennemgået, og vi gennemgår forslag til ændringer næste gang.

6. Eventuelt.
Lone:-.
Claus:-.
Preben:-.
Else:-Hvad gør vi ved vores storskrald - containeren “sejler” i alt muligt.
Lasse:-.
Zenia:-.
Thomas:-Kan følgegruppen ikke holde “åbent hus” så beboere kan komme og lufte deres
frustration. Vi har i dag “spildt” tid med en masse snak som ikke hører til direkt under
bestyrelsens arbejde? (bestyrelsens medlemmer af følgegruppen tager dialogen med
resten af følgegruppen).

Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret.
Afbud:
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt 7 dage efter mødet, betragtes det som
godkendt)

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7/12 2021 kl. 18:30.
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