
Bestyrelsesmøde, Firkløverparken 05-03-2020 
Referent Mette 
Ordstyrer: Peter 
 
Nyt fra formanden 
Tirsdag vedtog kommunalbestyrelsen, at vejen ned mod Kløvervænget bliver bliver lukket og, at 
der bliver åbnet for trafik ad Horsestien. Vi afventer yderligere info om, hvor de nye cykelstier skal 
placeres. Trampestien mellem Hollænderhusene og Rosenlunden bevares. 
 
Ansvarlig for hjemmeside skal udpeges når hjemmesiden står færdig. Den ansvarlige skal lægge 
referater ind og så skal Jan også have adgang, så han kan skrive om akut driftsinfo.  
Beslutning: Peter blev valgt til at være hjemmesideansvarlig. 
 
Der var 12,5 % fremmødte på det ekstraordinære afdelingsmøde. 
 
Hanne stopper i bestyrelsen fra dags dato. Vi siger tusind tak for det gode samarbejde de sidste 
mange år. Peter overtager Hannes plads og bliver næstformand fra dags dato. 
 
Nyt fra OB: 
Linda orienterer fra OB. 
 
Jan 
Udfordringer med det varme vand i de ulige numre. Vi er heldige driften havde en reservepumpe 
liggende så den kan sørge for, at der kommer noget varmt vand. Pumpen er indkøbt i 2019, derfor 
mente driften, at garantien dækkede, men det mente firmaet ikke, så afdelingen skal betale for 
reparation. 
 
Det er forår så der skal snart tages billeder af hegn og altaner, der trænger til en kærlig hånd. 
Bestyrelsen skal nok være forberedt på, at der kommer en del klager fra beboere som ikke er 
enige. 
 
Hvad skal der ske med de gamle vaskemaskiner? 
Beslutning: vi kan sende info ud om, at maskinerne vil stå til afhentning på en given dato indenfor 
et givent klokkeslæt. Er maskinerne ikke afhentet på dette tidspunkt, tager firmaet dem med og 
bortskaffer dem. 
 
Punktet vedr. vaskeriet i husordenen skal rettes, så det passer med den nye aftale. 
 
Bordet rundt 
Vi har set på, om der kan bygges flere boliger i Firkløverparken. De eneste forslag vi kan finde på, 
er fire nye boliger ud for nr. 32 og fire boliger i Lidl-enden. Vi forestiller os, at det vil være for store 
omkostninger til for få boliger. 
 
Sommerhøjskoleinfo er omdelt til alle postkasser. 
 



Vi diskuterede om nyhedsbreve og andet info skal oversættes til engelsk.  
Beslutning: Vi holder os til dansk, da det vil være let for folk som ikke kan læse dansk, at få hjælp 
af sin nabo, oversætte via Google-translate eller lign.. Desuden er det meget dyrt, at få en 
professionel oversættelse. Men vi kan evt. opfordre i et nyhedsbrev til, at vi som beboere hjælper 
hinanden. 
 
Peter arbejder videre på en aftale om infomøde med Parknet.  
 
Påskearrangement: 
Sæt sedler på dørene til fjernsynsarrangementet, så folk ser sedlen igen. Mette ser om hun kan få 
fat i administrator for Firkløverparken-gruppen på Facebook for at få et opslag om arrangementet 
fastgjort.  
 


