
  

        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

          Referat bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag 7 januar 2021 kl 16:00 

(Kort og uformelt møde pga. afbud)     

 
    8/1-2021 

Tilstede:    Peter Hansen, Flemming Wind Lystrup, Jan Johansen 
         Der var afbud fra Linda Lauersen (formand)         
Ordstyrer:  
Referent:   Peter Hansen 

 
1. Nyt fra Formanden 

Intet, pga afbud 
 

2. VB / OB   (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen )  
Vi talte lidt om hvad der er kommet far boligselskabet. De er ved at udfærdige nogle retningslinjer 
for at afholde ur-afstemning i afdelingerne, hvis der er presserende emner. 
Derudover talte vi om hvad vi fra Firkløverparken skulle tage med til næste OB møde;  
Vi skal prøve at forelægge at vi gerne så at der blevet lavet lys i overgangen af vejen 
Firkløverparken, hvis kommunen godkender vores forslag om at hæve kante/lave et bump. 
Derudover skal vi næve at det nye regnskabssystem fra KAB giver store udfordringer og spild af tid 
for Driften 

 
3. Nyt fra ejendomskontoret 

Jan pointerede at vi havde været forskånet for hærværk i julen. Dejligt 
Han fortalte lidt om de problemer han har med det nye afregningssystem fra KAB. Der er dog et 
godt samarbejde mellem de forskellige afdelinger for at hjælpe hinanden med at løse 
problemernde 

 
4. Forslag til dagsordenen; 

    
1. Skal vi påbegynde en undersøgelse omkring el-ladestandere? 

Dette blev diskuteret en del og vi blev enige om at afvente. For det første er det allerede blevet 
undersøgt hvad selve installationen / kabeltrækket ville koste. For det andet er der mange andre 
ting der skal afklares; placering, afregning mm.  Vi har ligeledes kigget på et kort over ladestandere i 
kommunen, og der er ikke særlig mange, så vi mener at de bør gå forrest og installere en del flere. 
Derudover er der pt meget få elbiler i bebyggelsen og disse er hybrid biler 

2. Vores affaldsproblematik, hvordan kan vi forbedre det? 
Jan fortalte at han, når der flyttede ny ind, fortalte dem hvordan affaldet skulle sorteres. Der er dog 
desværre stadig nogen der,enten ikke har forstået systemet, eller er komplet ligeglade. 
Vi vil prøve at tydeliggøre hvad der skal i de forskellige affaldscontainere ved at sætte større 
 billeder / pictogrammer på. Derudover vil vi udsende et ”nyhedsbrev” der indskærper reglerne og at 
konsekvensen i sidste ende vil være huslejestigning. (Peter laver et udkast) 

3. Skal vi udfærdige et konkret forslag til ændring af vores P-regler 
Vi har allerede påbegyndt et udkast til revidering af reglerne og dette færdiggøres så det er klar til 
afdelingsmødet, når det bliver muligt at afholde det 

4. Undersøge hvad det vil koste at få opsat en lampe mod vejen ved nr 1.  
Kommunen har fået vores oplæg til at sikre overgangen over Firkløverparken, men skrev at vi skal muligvis selv 
bekoste en bedre belysning. Vi mener dog at belysningen på offentlig vej bør afholdes af kommunen og dette 
bringes med til det kommende OB møde  

 
5. Rundt om bordet    Intet at tilføje 
 


