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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

         Referat bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Onsdag 7 april 2021 kl. 17:00 

Referat med bilag 
 

 
Tilstede:   Linda Laursen, Katja Adelhøj Lindblad, Peter Hansen og  

       Jan Johansen (fra ejendomskontoret) 
Ordstyrer:  Peter 
Referent:   Peter 

 

1. Nyt fra Formanden 
Det er lige nu Organisationsbestyrelsen, som er afdelingsbestyrelse. Mødet blev derfor holdt som 
forberedelse til OB mødet den 29. april, hvor de endelige beslutninger kan træffes. Den 
forberedende gruppe består af  formanden fra Organisationsbestyrelsen (Katja) og to 
medlemmer ( Linda og Peter fra FKP, der begge sidder i OB) samt Jan fra driften. 
 
 

2. VB / OB   (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen )  
 

1. Hvad skal der med på det kommende OB møde? : 
(i) Der er kommet et tilbud om en nærboks pakkeboks Nærboks som vi vil anbefale vi takker ja 

til. Jan har foreslået en placering 
(ii) Vi vil inddrage de to motorcykelparkeringer u/f nr. 30 og tillægge dem til de to eksisterende 

P-pladser for etablere yderligere 2 handikappladser. De to MC pladser benyttes ikke. 
(iii) Jan vil begynde at indsamle mailadresser på beboere. Vi vil meddele det i vores nyhedsbrev, 

og talte også om at lave en lille konkurrence. 
(iv) Jan er kommet med oplysninger om at kommer til at koste omkring 100.000,- at drive det 

blødtvandsanlæg der er vedtaget på afdelingsmødet i 2019. På baggrund af det økonomiske 
aspekt, og at der derudover skal bruges mange mandetimer, anbefaler vi at det trækkes 
tilbage på det kommende afdelingsmøde. Hofor vil komme med blødt vand i 2023.  

(v) Orientering om råderet mht. køkkener, Markvandring og  Budgetmøde 

 
  

3. Nyt fra ejendomskontoret 
Der er stadig problemer med at få sorteret affald. 
Vi diskuterede, hvordan vi kan komme det til livs. Men vi vil prøve med tydelige skilte omkring 
affaldsbeholdere, og så i vores nyhedsbrev igen lave et link til vores hjemme side og til Vallensbæk 
kommunes side vedr. affaldssortering. Vi drøftede også at iværksætte en kampagne for bedre 
affaldshåndtering i afdelingen. På sigt kan det resultere i en huslejestigning, hvis vi fortsat er dårlige 
til at kildesortere.  

 

4. Forslag til dagsordenen;   
 

1. Der er kommet et tilbud om en pakkeboks fra Nærboks  Vi har kigget på tilbuddet og synes 
det er en god ide. Boksen kan placeres ved gavlen på rum nr. 44. Oplægget sendes til Katja, 
så det kan komme på OB mødet. Jan undersøger det forsikringsmæssige aspekt 

Se mere på www.nærboks.dk  
 
 

http://www.nærboks.dk/
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2. Parkeringsforholdene på Promenaden. Er det noget vi skal forholde os til, og i så fald hvordan? 

Der parkerer rigtig mange biler langs Promenaden, hvilket kan være til gene for bløde 
trafikanter og oversigtsforholdende. Katja skriver til kommunen hvad planerne er for Promenaden 
mht. til de bløde trafikanter. Men ellers er det ikke noget vi kan gøre ved da det er offentlig vej. 
 
 

3. Flere beboere på mail. Organisationsbestyrelsen har besluttet at øge indsatsen for at få flere mails 
på beboerne indsamlet – både for at spare på resurserne og for at kunne kommunikere hurtigere 
med beboere. Dette kræver indsamling af beboernes mail-adresser. Dette er primært en opgave 
for driften. Vi drøftede, hvordan vi kan hjælpe og blev enige om, at udover, at Jan går i gang med 
at indsamle mailadresser, så medtages det i vores nyhedsbrev, og på hjemmesiden.  
Katja undersøger, om der kan være en konkurrence.  

 
 

4. Nyhedsbrev i april; indhold?  
I det kommende nyhedsbrev skal der skrives lidt om indsamlingen af mailadresser, - om 
pakkeboksen, - om at vi foreslår at blødtvands-anlægget taget af bordet,- om ændring af P 
pladser og om at vi arbejder med at få undersøgt ændringer af råderetskataloget med 
henblik på at give bedre muligheder for de beboere, som ønsker nye køkkener.  Derudover 
info om temamødet vedr. ladestandere og biodiversitet , og selvfølgelig ..affald. 

 
5. Park-net udgifter. 

Vi har modtaget en regning på ca. 40.000 kroner for drift af Park Net. Det svarer til ca. 15 kr. 
pr lejlighed pr. måned for alle beboere, og dette også pålægges lejligheder der ikke er 
tilsluttet. Vi skal have undersøgt hvad det er vi betaler for, inden vi går videre med sagen. 
Afdelingsmødet har i sin tid vedtaget, at udgiften skal betales af alle beboere og beløbet har 
hidtil været en del af budgettet, men efter al antenne mm. er trukket ud, er beløbet blevet 
synligt. Peter tager kontakt til Parknet for at få en afklaring hvad udgifterne dækker. Dernæst 
genbehandles punktet i bestyrelsen inden det drøftes på næste afdelingsmøde.  

 
6. Planlægning af budgetproces og møde med KAB   

Planlagt møde 3/6 om budget 2022, men der kan Mick fra KAB ikke. Måske ultimo maj?    
Afdelingsmøde er planlagt til 13/9-2021. Katja kontakter KAB for at finde dato for 
budgetmøde med KAB, hvor Mick kan deltage.  

 
7. Nyt til hjemmesiden?    

Det kunne være fint med en side for fælleshuset, hvor man i en kalender kunne se hvornår 
det var ledigt, og så via en kontaktformular kunne skrive til Jan.  
Jan udarbejder ved at tage fat i Karen i KAB Kommunikation. Peter vil tage nogle billeder. 
 

8. Blødtvandsanlæg  
Vi indstiller til, at beslutningen omgøres på det kommende afdelingsmøde, da 
omkostningerne til den daglige drift, der beløber sig til omkring 100.000,-kr. plus 
mandetimer, ikke har været en del af beslutningen, som kun omfattede 
anskaffelsesomkostningerne. Samtidig vil HOFOR levere blødt vand i 2023 og her skal vi 
huske at sætte ekstra penge af i budgettet til småreparationer, da der kan komme en del rør-
reparationer, når der kommer blødt vand. (Det vil løsne en del kalk) 
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9. Dato for digitalt temamøde med beboerne  17 el 18/5   kl.17-19 

Vi vil forsøge at lave et digitalt temamøde med temaer omkring el-ladestandere og 
biodiversitet. Hvis antallet af tilmeldingerne bliver for lavt (under 10) aflyses det.  
  

10. Henvendelser fra beboere:   
 
1) Vedr. kollektiv modernisering af køkkener via råderetten  

a) Der skal kigges på vores råderetskatalog med henblik på at man f.eks. kan modernisere sine 
køkkener og betale det over huslejen. Bo fra KAB vil foretage nogle beregninger og komme 
med forslag til en ramme for det.  Se ”Din bolig-dit valg”.    Emnet tages op på næste møde 
efter Bo har kigget på det. Katja kontakter Bo og sørger for beregningerne kommer. 
Forslaget skal godkendes på afdelingsmøde, i Organisationsbestyrelsen og i kommunen 
inden man kan igangsætte. Alle beboere der ønsker at bruge ordningen skal søge om det til 
den tid. 

 
2) Vedr. P pladser. Må almindelige biler holde på de store pladser? 

a) Som det er nu, må almindelige biler ikke parkere på de lange pladser, men vi diskuterede 
lidt frem og tilbage, da der iflg. Jan ikke holder nogen ovre på pladserne ved de lige numre. 
Vi blev enige om, at Jan ville kontakte P-selskabet og orientere dem om at han som forsøg 
ville pille skiltene ned ovre ved de lige numre. Lange biler kan så stadig holde ovre ved ulige 
numre hvor der er bedre plads. Punktet skal dog først godkendes i OB, som er 
afdelingsbestyrelse. Punktet var ikke en del af det oprindelige forslag til afdelingsmødet 
sidst vi behandlede P reglerne.  

b) Vi talte lidt om parkering generelt, da der er for få Handicap pladser ovre ved de ulige 
numre. Vi talte om at vi kunne inddrage de to motorcykelpladser der ligger u/f nr. 30 og 
indlemme dem i de P-pladser der ligger lige op af, og på den måde etablere 2 handicap-
pladser mere, da behovet er der. Punktet skal dog først godkendes i OB, som er 
afdelingsbestyrelse. Punktet var ikke en del af det oprindelige forslag til afdelingsmødet 
sidst vi behandlede P reglerne.  

c) Peter kom med et forslag om at der kunne etableres 6 nye pladser u/f nr. 2, hvis man kunne få 
lov at etablere en ny indkørsel lige efter krydset og så ensrette kørslen på området.  Katja vil 
undersøge dette hos kommunen inden der arbejdes videre med det.   Derudover ser vi på 
muligheder for at etablere yderligere pladser ved at inddrage nogle hjørner på græsarealer. 
Bestyrelsen vil udarbejde et samlet forslag til ny P regler til det kommende afdelingsmøde, så vi 
kan få en god drøftelse af dette med alle beboere.  
 

 
3) Vedr. hundeluftning. Skal der skilte op? 

a) Vi kiggede lidt i vedtægterne og fandt at teksten omkring hundeluftning var dækkende. 
b) Der var ikke nogen af os der var interesseret i en skilteskov når det står tydeligt i 

vedtægterne. Vi vil opfordre til at hvis man ser nogen der ikke rydder op efter sig, så at 
rette henvendelse til vedkommende, eller kontakte ejendomskontoret.                             
Peter vil sende et svar til beboer 
 

 

Rundt om bordet / evt.  
 

Her var der ikke så meget mere at sige, andet end det var et langt, men konstruktivt møde         
 


