
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

En beboer henvendte sig vedr. parkering i konflikt med bebyggelsens husorden.
-Ejendomskontoret vil “fange” bilen og sætte en besked i forruden om at det er en
overtrædelse.
En beboer henvendte sig vedr. opstribning af p-båse.
-Det er tidligere besluttet, at ny opstribning vil finde sted i forbindelse med den generelle
p-renovering efter vores rørprojekt er afsluttet.
Håndlister i opgangene bør måske blive renoveret, når vi har fået renoveret både rør og
døre.
-Det er en god idé, som vi skal have med i næste års budget.
Man kunne måske kigge på belysningen på p-pladserne, og få samme type som den nye
ved affaldsøen ud for nr. 55.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:
En beboer har efterlyst referater af bestyrelsesmøder.
-Vi vil undersøge hvorfor de ikke er uploadet, og få rettet op på det.

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Der kigges på alternativer til, at vi selv finansierer vaskeriet. Når vi ved noget mere
konkret, vil vi debattere mulighederne.

2. Nyt fra OB.
Preben har trukket sig fra OB, og dermed funktionen som fungerende formand, af private
årsager.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
Ejendomskontoret ønsker, at flytte kontortid fra tirsdag og fredag, til tirsdag og torsdag.
-Bestyrelsen godkender forslaget.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Der er plantet en del nye planter. Træer ud for 52/54 er forsinket, og kan først sættes op
til efteråret.
Kirsebærtrær langs lige side ved Højstrupvej fældes som følge af sygdom. Nye
fuglekirsebærtræer vil blive plantet tidligst til efteråret, men muligvis først foråret 2022.

Nye lejemålsdøre:
Forventes påbegyndt i uge 13.
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Altansagen
Vi mangler information fra rådgiver.

Nye rør:
Skrider fint fremad - tidsplanen ser ud til at holde. Økonomien holder også ind til videre.

Ladestandere og regler for brug/parkering.
Vi forsøger at få klar besked over hvem, som har bolden lige nu - opgaven ligger pt. hos
Ejendomskontoret.

5. Fremtidigt virke.
.

6. Eventuelt.
Lone:-.
Claus:-.
Preben:-.
Else:-.
Thomas:-.
Lasse:-.
Zenia:-.

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

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 5. april 2022 kl. 18:30.
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