
Referat fra bestyrelsesmøde 

i Firkløverparken 

Torsdag, den 7. februar 2019 

 

Deltagere: Flemming, Hanne, Pernille, Henriette, Linda, Rie og Jan 

Ordstyrer: Hanne 

Referent: Henriette 

 

Referat fra møde, den 3. januar 2019, blev godkendt - dog med bemærkning om, vi fremadrettet skal være 

opmærksom på, at de skal være let læselige og forståelige, da referaterne læses af mange. Endvidere, at 

referaterne punktopstilles med overskrifter. 

 

1. Orientering fra formanden: 
 

Der har været afholdt opfølgende samarbejdsmøde i Højstrupparken den 5. februar 2019. 

 

Det udspil der var kommet fra Teknisk Forvaltning ift. omlægning af adgangsveje mv. i området i 

forlængelse af Tulipanhaven bl.a., er ikke blevet godkendt, og opgaven er på ny sendt tilbage til 

Teknisk Forvaltning med henblik på nyt udspil. Arbejdet har snart pågået i et år, uden der er fundet 

en løsning, hvorfor der p.t. arbejdes på en fælles henvendelse fra de omkringliggende boliger til 

Teknisk Forvaltning for at presse på for en snarlig løsning. 

 

Der indkaldes af VB til formandsmøde i denne måned angående KAB-samarbejde. 

 

Det er trist, at endnu en driftschef har valgt at opsige sit job. FKP har været rigtig glade for det gode 

samarbejde, der har været med Peter Lundgren. Det kræver jo en del arbejde, særligt fra driftens 

side, at oparbejde et godt og konstruktivt samarbejde med en ny driftschef. 

 

2. Orientering fra Ejendomskontoret: 
 

Der fokuseres i øjeblikket bl.a. særligt på oprydning i opgange og svalegange. 

Der indhentes p.t. priser på udskiftning af bløde fuger i badeværelser, som der er afsat penge til i 

dette regnskabsår. 

 

3. YouSee, evaluering af vores arrangement 

 

Flemming takkede de implicerede i arrangementet i fælleslokalet for indsatsen. Det gik rigtig godt. 

Der var stort fremmøde, og vi er kommet godt i mål. 

 



4. VB/OB: 
 

Der er endnu ikke kommet dagsorden ud til næste møde, men Flemming påtænker at fremlægge 

fotos fra FKP omkring vores udfordringer med skrald, der flyder rundt omkring. 

 

 

5. Servicerammer og grønne planer 2019: 
 

Servicerammen blev gennemgået mht. rettelser og tilføjelser, som skal være klar til marts-mødet. 

Endvidere blev punker fra markvandringen 2018 gennemgået til opfølgning. 

 

 

6. Opsamling fra mødet den 17. januar 2019: 
 

Udenfor referat. 

 

 

7. Årshjul/arbejdspunkter: 
 

Udenfor referat. 

 

 

8. Bordet rundt: 
 

Rie deltager ikke på næste bestyrelsesmøde, som starter med markvandring kl. 17.00. 

 

Flemming foreslog, at der til næste afdelingsmøde stilles forslag om ændring af parkeringsregler i 

FKP, således, at der ikke må parkeres biler over 3100 kg. 

 

Drøftelse omkring forventningsafstemning mellem beboere og bestyrelse. 


