
Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Firkløverparken 
Torsdag d 02 januar 2020 

Kl 17.30 
 
 

Deltagere: Hanne, Linda, Flemming, Peter, Mette 
 
Ordstyrer: Hanne 
 
Referent: Mette 
 
Referat fra 5. december blev godkendt. 
 
 
Nyt fra formanden 
Flemming orienterede om, at Tulipanhaven har sat trådhegn op langs stien for at beskytte 
deres nyplantede hæk. Først havde de også sat hegn henover deres åbning ud til stien, men 
efter klager har de åbnet det op, så Firkløverparkens sti langs nr. 72 ikke længere er eneste 
adgang til stien til centeret. 
 
Der er intet nyt om åbning/omlægning af vejen ned til de nye huse, bostedet og 
handicapskolen. 
 
VB og OB 
OB har opfordret os (og de andre boligafdelinger i Vallensbæk) til at tænke over, om der kan 
bygges flere lejligheder på vores grund. Vi skal svare senest den 1. april og det behøver kun 
være løse ideer og ikke gennemarbejdede forslag. Vi har aftalt, hver især at tænke over det til 
mødet den 5. marts, hvor vi samler op. 
 
Orientering: I appen kan samtlige referater fra OB læses. 
 
Nyt fra Ejendomskontoret 
Der har været problemer med varmeanlægget lige før jul. Det anlæg vi har er så gammelt, at 
der ikke længere kan skaffes reservedele til det, så vi er nødt til at købe et nyt. Det er der 
heldigvis råd til og et nyt anlæg kan holde i 20-30 år.  
 
Der har været en beboerhenvendelse ang. en beboer som har to hunde. Pågældende beboer 
siger, at han/hun har fået lov af bestyrelsen til at have en ’weekend-hund’. Det er der dog 
ingen i bestyrelsen, der siger de har givet lov  til, og beboeren har ikke noget på skrift. I 
henhold til husordenen er det ikke tilladt at have en ekstra hund fast i hver eller hver anden 
weekend. Desuden er et forslag om tilladelse til to hunde netop blevet nedstemt til seneste 
afdelingsmøde.  
 
Bommen er i stykker nu, men den bliver lavet når der er penge til det. 



 
Jan foreslog, at vi allerede nu reserverer fælleslokalet til den fastelavnsfest, som vi talte om at 
holde i 2021. Vi har reserveret lokalet weekenden den 12-14. februar 2021, hvor det er 
fastelavn. 
 
Behandling af de forskellige henvendelser til bestyrelsen 
 
Ang. nøgler/nye låsesystemer: 
En beboer mener, at beslutningen om et nyt nøglesystem burde have været fremlagt på et 
afdelingsmøde. Bestyrelsen mener alle regler er overholdt, men imødekommer, at det kunne 
have været fremhævet i forbindelse med budgetfremlæggelsen på afdelingsmødet, hvor 
budgettet indeholdende økonomien til det nye system blev vedtaget. 
 
Ang. parkeringsreglerne: 
Husordenen vil blive rettet, så de nye parkeringsregler fremgår.  
 
Biler med totalvægt på over 3100 kg er ikke tilladte på parkeringspladsen heller ikke selvom 
man sætter sit parkeringskort i. Hvis nogle beboere har sat deres parkeringskort i en sådan 
bil, så bør de få en bøde af parkeringsselskabet for at overtræde reglerne.  
 
Bestyrelsen formulerer et svar til hver af henvendelserne. 
 
Bordet rundt  
Påske-arrangement: Peter og Mette spørger i deres netværk i FP om, der er nogen, der vil 
være med til at arrangere det. Hvis ikke vi selv finder nogen, så skriver vi i februar-
nyhedsbrevet, at vi søger nogle til at hjælpe – både med planlægningen og selve 
arrangementet. 
 
Linda starter kursus: ”Den gode bestyrelse”. Det er blevet bevilliget. 
 
Ekstraordinært afdelingsmøde ang. vaskeriet. Det blev besluttet at holde det den 2. marts.  
 
Til sidst blev det meddelt, at Hofor har besluttet at sænke hårdheden i vandet for alle deres 
kunder. 


