
  

        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

           Referat, bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag 1 oktober 2020     

 
    5/10-20 

Tilstede: Linda Lauersen, Flemming , Peter og Jan.   (Mette havde meldt afbud)  
Ordstyrer: Peter 
Referent: Peter 

 
1. Nyt fra Formanden 

Der er kommet nye datoer for kurset ”Den gode bestyrelse”, som Linda er tilmeldt. Det kommer til 
at foregå online 22/10 og 25/10. 
For at fordele arbejdet og måske ikke være så sårbare, ville Linda gerne have at bestyrelsen, på det 
næskommende afdelingsmøde, foreslog at bestyrelsen blev udvidet med 2 personer.  
Et forslag kunne også være at det var bestyrelsen selv der traf beslutning om vi skulle være 3 eller 5 
bestyrelsesmedlemmer. Begge punkter tages op og formuleres inden et afdelingsmøde. 

 
2. VB / OB  (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen )  

Linda orienterede lidt fra OB-møde : 
Alle budgetter i afdelingerne er blevet godkendt. I vores tilfælde betyder det at huslejen ikke stiger. 
Vores energimærker på ejendommen udløber og skal fornys. 
Serviceniveauet i KAB´s udlejning er blevet bedre.  

 
3. Nyt fra ejendomskontoret 

Den nye medarbejder Kenneth er startet, og det tyder rigtig godt. 
Dørtelefonanlægget i nr. 72 bliver efterset i uge 41 da der en del fejl. 
Væggene til garageanlægget er blevet malet og det har pyntet 
Altankanter / gavle bliver renset d 6-8/10. Der er delt sedler ud der varsler, og der vil yderligere 
blive sat sedler op i opgangene. 
Jan har forespurgt Højstrupparken hvordan det går med deres blødtvandsanlæg, men der kan ikke 
rigtig mærkes noget endnu, da rørene er meget kalkede, og det først skal løsnes/ renses. 
Der har igen været lidt omkring parkering, men vi kommer med et forslag til revidering af disse 
De nyplantede hække eftergås. 

 
4. Rundt om bordet     

Der står ting på trapper og opgange der spærrer for almindelig færdsel. Dette skal der tages hånd 
om da det er et brandmyndighedskrav at der er frit. 
Vi skal have fundet en løsning, så bommen bliver holdt lukket, uden at være låst. 
Der er problemer med at der bliver smidt erhvervsaffald i vores affaldscontainere, som så bliver alt 
for hurtigt fyldt. Vi skal have fundet en løsning. 
Vi diskuterede lidt omkring ladestandere til elbiler, da vi har fået en opfordring fra Vallensbæk 
kommune. Det er et punkt der før har været oppe til debat i bestyrelsen, men blev lagt til side på 
daværende tidspunkt, da dette ville blive dyrt at etablere og svært at administrere. Nogle af 
problematikkerne er om vores elforsyning kan holde, og P-forholdene/ regler for benyttelse af 
ladepladser. Men Linda vil lave en forespørgsel til kommunen hvad deres egne planer er. 
Til slut talte vi lidt om hvad der skulle i det næste nyhedsbrev; bl.a. skal vi skrive at antenneudgiften 
er bortfaldet, pga. anlægsudgiften er betalt færdigt 

 
 

  
  


