
Referat af bestyrelsesmøde i Firkløverparken, 
tors. d. 1. aug. 2019  

 
 

Deltager: 
- Alle 

 
Ordstyrer: 

- Hanne 
 
Referent: 

- Rie 
 
Godkendelse af referat fra 20. jun. 2019: 

- Referat godkendt 
 

1. Nyt fra formanden 
- Endnu en gang har der været opsat hoppeborg og kamera på hjørnegrunden af et af 

Solsikkehusene, vendende ind mod Firkløverparken.  
Bestyrelsen har før forsøgt at kommunikere med husets beboer.  
Formanden har nu skrevet til formanden for Solsikkehusene, at han skal tage sig af 
sagen. 

- En beboer i Firkløverparken har igen skrevet til Marianne fra KAB og sat 
spørgsmålstegn ved afdelingens høje ejendomsskatter. 
Ydermere undrer han sig over de stadige udgifter på varmemålere - Marianne har 
sendt svar retur og forklaret, at der er gebyr på, idet KAB stadig, rent administrativt, 
har arbejde forbundet med det. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret 
- Fælleslokalet er nu færdigmalet. Der bliver, i stedet for malerier, sat kroge i væggene, 

så kommende lejere selv har mulighed for at pynte op og dekorere lokalet. 
- Der er opstået nogle udfordringer, hvad angår facaderens og opstart af dette.  

Det er udskudt fra man. d. 5. aug. 2019 og til d. 14. aug. 2019. 
Der er fra ejendomskontorets side anmodet om nærmere datoer for, hvornår de kan 
dække hvad og hvor. 

- Udskiftning af fuger i brusekabinerne – opstart d. 2. sept. 2019.  
Mere specifik plan er endnu ikke modtaget. Der er tale om alle fire fuger i bunden af 
brusekabinen og to lodrette. Skulle andre fuger på badeværelset trænge, vil også de 
blive skiftet ved samme lejlighed. 

- Eftersyn på legepladserne: Smileyerne er glade, dog uden at være ekstatiske.  
De nye gynger hænger lidt for langt nede og klatrevæggen trænger til udskiftning. 
Forud for eftersyn var ny klatrevæg allerede bestilt. 

- Forespørgsel fra beboer: en beboer i nr. 50 ønsker hegn og hæk opsat ved skellet ml. 
græs og asfalt, ml. nr. 32 og nr. 44. Det ønskes, at her bliver lukket af, idet 
vedkommende føler sig generet af den daglige trafik af mennesker, der bevæger sig 



frem og tilbage over græsplænen. Der bedes om, at beboeren laver et forslag til 
afdelingsmødet. 

- Boldspil? Dette MÅ IKKE foregå op af væggene – og nu, hvor vi får malet, må det være 
en fælles opgave at opretholde dette. Det bør skrives i nyhedsbrevene de næste par 
måneder, i hvertfald. 

 
3. OB/VB 
- Ved repræsentantskabet d. (23. jun. 2019?) blev tre forslag nedstemt.  

Alle tre var Firkløverparkens. 
Næste OB møde afholdes i slutningen af sept. 2019.  

 
4. Facebook/beboer app. 
- Beboer app: Der er ”reklameret” for app ´en i Firkløverparkens årsberetning.  
- Facebook: Formanden har slettet sig selv i Firkløverparkens gruppe.  

Den er, ifølge ham, ikke længere, hvad den oprindelig blev oprettet til at være; 
et informationssted, et sted for køb/salg og en gruppe, hvor der evt. kunne tales om 
div. arrangementer. 

 
5. Afdelingsmøde 16. sept. 2019. Gennemgang af vores forslag, samt beretning 
- Vedr. bestyrelsens forslag til afdelingsmødet, der afholdes d. 16. sept. 2019: 

Forslag 1. Der stilles forslag om, at bestyrelsens antal reduceres fra 5 medlemmer + 2 
suppleanter, til 3 medlemmer + 2 suppleanter. Dette fordi det generelt er svært at 
besætte stolene - og når de er besat, er det svært at få fordelt arbejdsopgaverne, idet 
ikke alle er indforstået med mængden af arbejde, der lægges i bestyrelsen. 

- Vedr. Repræsentantskabet; her er der tale om dækning af seks stole. Forslaget går på, 
at to beboere fra Firkløverparken, udvalgt af bestyrelsen, samt fire medlemmer af 
bestyrelsen skal dække de sidste fire stole. 
Forslag 2. Her stilles der forslag op om lejeforhøjelse af vores fælleslokale. 
I dag koster det kr. 1250 at leje fælleslokalet i en weekend.  
Dette dækker fra fredag, til og med mandag morgen, når ejendomskontoret åbner. 
Forslaget lyder på at hæve det til kr. 1500, for samme tidsperiode.  
Ligeledes ønskes lejen for dagsleje hævet, således at det koster kr. 750, i stedet for de 
nuværende kr. 600. 
Depositum vil forblive uændret og er udregnet efter prisen for 3 timers rengøring af 
Firkløverparkens rengøringsfirma. 
 

6. Bordet rundt 
- Lukket punkt. 

 
 
 
 
 


