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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

          Referat Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag 5 Maj 2021 kl. 15:00 

 
 

Tilstede:    Peter Hansen, Linda Lauersen, Jan Johansen, Bo Mølgård  (driftchef fra KAB ) 
Afbud:       Katja Lindblad Clausen 
Ordstyrer: Peter/Linda 
Referent:   Peter 
 
 

Mødet startede med den årlige ”markvandring” hvor vi var en tur rundt på hele området. 
 
Vi kiggede på: 

• hvordan området og haverne så ud. 

• hvilke områder der kunne udlægges til ”Vild med vilje” 

• hvor der kunne etableres flere P-pladser 

• hvor der var muligheder for at etablere ladestandere 

• mulighed for et stenhegn eller andet, ved nr. 10, til at dække for affaldsbeholdere  

• mulighed for at udskifte brædderne på bord/bænkesæt til vedligeholdelsesfri 
compositbrædder 

• mulighed for flisebelægning under bord/bænke 

• gulvene i elevatorerne 
 
Derefter gik vi tilbage til mødelokalet hvor anslog priser på de enkelte punkter, til brug for budget 2022 
Dato for budgetmøde blev fastsat til den 17/6 kl 16:30, hvor både Bo og Mick fra KAB deltager 
 
Efter dette forlod Bo Mølgård mødet og vi optog et normalt møde: 

 
1. Nyt fra Formanden 

Intet under dette punkt 
 

2. VB / OB   (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen )  
 
Peter orienterede om hvad der blev besluttet på sidste OB møde angående de forslag vi havde 
medbragt herfra. ( Da vi er uden reel bestyrelse, er det OB der tager beslutningerne )  

      
Vedr. Nærboks blev det besluttet at kontakte Nærboks.dk og anmode dem om at opsætte  
en boks ved rum 44.  Jan  tager sig af dette. 

 
Vedr. blødvandsanlæg blev det besluttet at sætte det i bero og så tage det op igen på det 
kommende afdelingsmøde. Der udfærdiges et forslag til at omstøde den oprindelige beslutning. 
Beboerne bliver orienteret om dette i det kommende nyhedsbrev 

 
Vedr. parkering blev det besluttet at fjerne P-skiltene der angiver at der kun må holdes med lange 
biler. Dette som et forsøg og kun på den side med lige numre.    
Derudover vil de to MC pladser nærmest u/f nr 30 blive lagt sammen med P-pladserne ved     
siden af, så der opstår 2 nye handikap-pladser.  
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3. Nyt fra ejendomskontoret. 

Der er intet nyt vedr. vores forespørgsler til kommunen angående overkørslen mellem de lige og 
ulige numre, og ej heller vedr. en ny indkørsel til de lige numre. 
Jan vil henvende sig til de beboere, hvis haver ikke er i orden iflg. vores husorden. 
Der vil ligeledes stå lidt om husordenen i det kommende nyhedsbrev. 

 
 
4. Andet til dagsordenen; 

Vi diskuterede vores råderetskatalog vedr. udskiftning af køkkener. Bo fra KAB kom med et oplæg 
som vi skal have rettet til inden det kommende afdelingsmøde. Vi arbejder videre med dette. 

 
 

5. Bestyrelsesmail 
Der har været et par henvendelser på den nye mail. (Peter sørger for at beboer får et hurtigt svar) 
 

Den ene drejede sig om at få internet fra en anden udbyder end You-See, og dette blev 
ordnet ved at Bo Mølgård kontaktede dem og fik åbnet for 3.parts leverandører. 
Beboer blev orienteret hele vejen og var sluttelig tilfreds. 
 
Den anden drejede sig om utilfredshed med en reparation af et toilet. Dette var sendt til 
både Jan og bestyrelsen. Jan tog sig af det og beboer blev tilfreds.  

       
    

6. Nyhedsbrevet, indhold 
Peter har medtaget et udkast. Dette vil blive redigeret og udsendt til bestyrelsen til  gennemsyn. 

 
 

7. Rundt om bordet / evt.  
Vi havde i anledning af det lange møde indkøbt et par stykker smørrebrød. 
Efter indtagelse af dette og en del løst og fast snak, blev møde afsluttet  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


