
  

        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

          Referat Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag 3.juni 2021 kl. 16:30 

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

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

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
(Dette punkt er medtaget selvom vi har vedtaget at referatet er godkendt hvis ikke der har 
været kommentarer inden for en uge. Punktet bliver fast fremover, så referatet officielt er 
godkendt)    Referat fra sidst blev godkendt 

 
2. Nyt fra Formanden 

Da vi pt ikke har en officiel formand, er der intet under dette punkt. 
 
 

3. VB / OB   (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen )  
1. Hvad skal med på mødet: 

i. Individuel modernisering af køkkener. Bo Mølgård fra KAB kommer med et nyt  
oplæg, hvor der tages hensyn til at man selv kan vælge både køkken og hvem der 
skal udføre diverse arbejde. Derudover vil vi med hensyn til økonomien, prøve at 
regne baglæns fra en max huslejestigning på 600-800,- kr. og så se hvor meget man 
kan lave køkken for. Se endvidere punkt 5 

2. Valg af suppleanter til repræsentantskabet 
i. Valg til OB. Katja undersøger hvem der er på valg.  Peter undersøger om der er 

nogen i bebyggelsen der kunne tænke sig at stille op. 
 

 
4. Nyt fra ejendomskontoret. 

1. Status på Nærboks: Det er blevet sat i værk og er på vej. Der kommer 2 bokse som vil blive 
opsat ved nr. 44 

2. Status på p-pladser. De store pladser er inddraget. Handikap-pladser u/F nr. 30 er på vej 
3. Festlokalet er blevet opgraderet, alt er talt op og der er lavet en kalender på hjemmesiden 

hvor man kan se hvornår lokalet er ledigt 
4. Der er udskiftet en vaccum-pumpe  i fyrrummet ( En pumpe der automatisk lufter 

radiatorerne ud )  Denne var defekt og larmede meget. 
 
 
5. Andet til dagsordenen; 

 
1. Opfølgning på markvandring 

i. Vedr ladestandere vil vi prøve at samle en beboer-arbejdsgruppe der vil udarbejde 
et oplæg og forslag. Dette på basis af oplæg fra Carpow. Der holdes ikke digitalt  
temamøde, men arbejdet erstattes af en arbejdsgruppe. Peter tager det med i 
næste nyhedsbrev, så alle beboere får mulighed for at tilmelde sig.  
 
 
 
 

ii. Vild med vilje. Dette tages op i den nye bestyrelse 
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2. Dato for digitalt temamøde ?   Det planlagte møde blev aflyst da det ved en fejl ikke var 

kommunikeret ud. 
 

3. Vedr. individuel modernisering : 
i. Lånebeløbet til køkkenet er uden hvidevarer 

ii. Vi prøver at regne baglæns fra 600-800 kr. pr md og ser hvor meget der kan lånes 
iii. Det undersøges, hvorfor der foreslås brug af totalentraprenør 
iv. Det skal være muligt selv at sætte det op for beboerne, eller vælge egne 

håndværkere 
v. Der skal være muligt at vælge den køkkenleverandør og type af køkken man vil  

vi. En evt. Quooker vedligeholdes ikke og tilhører beboer. Skal ved fraflytning 
reetableres og erstattes af et godkendt blandingsbatteri 

vii. Forslag om at måtte kunne beklæde vægge med filt eller savsmuldstapet 
viii. Det skal diskuteres hvilke farver både køkkener og vægge skal holdes i ved 

aflevering af lejligheden 
 

4. Budgettet for 2022    Der er møde d 17/6 kl. 16:30 hvor Mick kommer 
 

6. Bestyrelsesmail 
Der har igen været en henvendelse på mail. (Peter sørger for at beboer får et hurtigt svar) 

Denne gang var det en beboer der var lidt uforstående overfor at der var åbnet for 3.parts 
leverandører hos You-See. Han mente at det havde der været hele tiden. 
Jeg kunne kun svare ham at det har der tilsyneladende ikke været. Derudover var han ikke 
tilfreds med hverken You-See eller Park-nets stabilitet.  Har til dette svaret at han evt. må 
prøve at kontakte Park-net, da jeg ikke havde hørt om det før 

 
          

7. Nyhedsbrevet, indhold 
1. Arbejdsgruppe til ladestandere, som skal fremlægge et forslag på afdelingsmødet 
2. Festlokalet: der er kommet en kalender 

Nærboks 
Opfordre til at deltage i bestyrelsen (Der skal laves et ark, hvor det beskrives, hvad arbejdet 
går ud på. Det kan af pladshensyn ikke  tages med i nyhedsbrevet ) 
Mailadresser: skal vi have flere af – send din mail til ejendomskontoret 
Afdelingsmødet 13/9 kl ??   Tidspunkt drøftes. Vi blev enige om at Peter laver afstemning 
på FB gruppen for at vejre stemningen 
 

 
8. Rundt om bordet / evt. 

 
Forslag der skal gøres klar til afdelingsmødet: 
1) Køkken:  Ændring af råderetskatalog omkring individuel modernisering 
2) P-ordning:  ændringsforslag 
3) Vægbeklædning   ændringsforslag om det er i orden at sætte filt op på væggene 
4) Bestyrelsens beretning 
5) Forslag om større bestyrelse, da det er for sårbart som det er nu 
6) Ladestandere 
7) Råderetten  udvalg 
8) At det fortsat er bestyrelsen som peger på medlemmer til repræsentantskabet 

 


