
  

FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

           Referat, bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag 3 september 2020 

 
Tilstede: Linda, Flemming, Peter, Mette og Jan.               8/9-20 
Ordstyrer: Flemming 
Referent: Peter 

 
1. Nyt fra Formanden 

Mette overtager Hannes plads i repræsentantskabet hvor der er møde d 10/9. 
 
HOFOR har planlagt at lave tiltag til at blødgøre vandet i deres område i 2023-24. 
Dette vil dog ikke være lige så effektivt som et eget anlæg, da de kun vil blødgøre ca15 %. 
Det vil derfor stadig være en god forretning at etablere vores eget anlæg, som allerede 
budgetteret.  Vi vil kunne spare på udskiftning af diverse pumper, toiletter og vandhaner.  
(En af de pumper vi nu har fået skiftet 2 gange koster ca. 30.000,- og leverandøren vil ikke dække 
under garantien da vandet er meget hårdt ) Privat vil vi også kunne mærkedet ved mindre slid på 
kaffemaskiner, vaskemaskiner, og mindre sæbeforbrug i maskiner.  
Jan vil undersøge hos Højstrupparken hvad deres erfaringer er, da de allerede har et anlæg. 
 
Den 22/9 er der dialogmøde med Grundejerforeningerne og Vejlaug i Vallensbæk Nord på 
Korsagergård  om hvad der rør sig i kommunen. 
 

2. Nyt fra ejendomskontoret 
Der er ansat en ny mand på ejendomskontoret pr 1/11 til erstatning for Ebbe som holdt op. 
 
I budgettet for 2021 er der sat penge af til vejbump, men vi diskuterede om dette var nødvendigt. 
Umiddelbart var holdningen at det var der ikke, da de fleste kører pænt på området.  Evt skiltning 
med ”Legende børn” ville være en god idé. 
 
Der er ligeledes sat penge af til at udskifte alle postkasser, men til dette var holdningen at det var 
unødvendigt.  Der vil kun blive indkøbt postkasser til udskiftning af de der er defekte. 
 
Vi diskuterede hovedrengøring af opgange mm. Der vil blive set på dette. 
 
Der er afsat penge til nye møbler i beboerlokalet / festlokalet. Vi blev enige om at glasbordet i 
sofagruppen godt kunne trænge til en udskiftning, og man så fandt et der var mere praktisk og 
rengøringsvenligt. Ved udlejning skal det påpeges at defekte møbler mm skal sættes til side, så 
tingene kan blive udskiftet / repareret 
Musikanlægget vil blive efterset, (og måske opgraderet ) i efteråret 2021 
 
Der vil blive kigget nærmere på havehegn der er faldefærdige, og hvor man gentagne gange har 
bedt beboere at gøre noget ved det , uden resultat. Jan undersøger om ejendomskontoret må 
fjerne det, og beboer dermed mister råderetten til haven.  

 
3. VB. / OB  (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen ) 

Der er møde i OB vedr. vedtagelse af budgetter for 2021 
Der er møde i Repræsentantskabet d 10/9 vedr. vedtægtsændringer 
 

4. Rundt om bordet     Intet  
 

 
  
  


