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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

Internal - KMD A/S 

         Referat af Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag d 4 november 2021 kl. 17:00 

 
 
 

Tilstede:  Peter Hansen, Ann Maria Tjagvad, David André Vidojevic´, 
Mette Groes, Lena Storgaard, Jan Johansen  

Afbud:     
Ordstyrer:  
Referent:    Peter Hansen 

 
 

 
0. Vedr. Parkering:  kl. 17:00 Daniel fra City Parkering kommer og fortæller om mulighederne for at få   

                                                vores Parkeringsregistrering over på en app. 

• Daniel fortalte om de muligheder, der var for at registrere parkering for både 
beboere og gæster. Det kunne være elektronisk, med kort/papir eller en blanding. Vi 
talte lidt frem og tilbage om det og forhørte os lidt om den måde, man skulle 
registrere sig på. Det viste sig, at man skulle ind over en hjemmeside og scrolle 
igennem diverse områder mm. Vi var alle enige om, at det var uhensigtsmæssigt og 
vi derfor bibeholder det, vi har, og fremadrettet undersøger andre muligheder 

 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Vi har indtil videre vedtaget, at hvis ikke der har været indsigelser mod det udsendte referat inden 
en uge, så anses det for godkendt. Referatet skal dog formelt godkendes under dette punkt. 

• Referatet blev godkendt 
 
 

2. Nyt fra Formanden 
1. Status på renskrivning af P regler 

• Peter vil få det renskrevet og omsendt til godkendelse i bestyrelsen 
2. Status på regler for brug af ladestandere   Sidste nyt fra KAB vedr. tilskudsansøgning 

• Peter orienterede om, at KAB havde ansøgt om tilskud i den pulje som 
regeringen har afsat til etablering af nye ladestandere i almennyttige boliger. Der 
kan søges om at få dækket 25% af etableringsudgifterne. (Hvis vi får tildelt 
midlerne, vil de blive hensat til eventuelle yderligere ladestandere. 

• Peter vil indkalde til et møde i ”ladegruppen” så vi kan få regler for benyttelse af 
ladestanderne helt på plads. Dette skulle gerne være klar inden næste 
bestyrelsesmøde. 

3. Status på køkkener over råderetten 

• Status er at lånansøgningen fra KAB ligger hos kommunen. Når denne er 
behandlet og KAB har fået den tilbage, vil der blive udsendt materiale, som 
beskriver hvordan beboere skal ansøge 

4. Status på muligheder for nye P-pladser 

• Peter har forsøgt at få et møde i stand med p-pladsgruppen, men der var en der 
ikke kunne den valgte dag. Forsøger at få et nyt møde i stand. 
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3. Nyt fra ejendomskontoret. 
(Jan orienterer) 

• Vedr. varmemålerne i alle lejemål var det meningen, at de skulle have været skiftet. 
Men Brunata, der skulle skifte dem, har ikke været opmærksom på, at de følere vi 
har siddende i dag, ikke sidder i en følerlomme, men sidder direkte i vandrøret. Det 
bevirker, at man skal have tappet al vandet af anlægget for at udskifte dem. Derfor 
vil dette ikke blive udført før, der igen kan lukkes for varmen. 

• I samme omgang viser det sig, at det modul, der håndterer den elektroniske 
aflæsning, er gået itu. Derfor står vi med det problem, at enten skal beboerne selv 
læse varmemålerne af, eller også skal driften gå rundt og læse af. Jan tænker over 
det. 

• Med hensyn til cykelindsamlingen er indsamlet ca. 50 cykler, hvor at par stykker er 
blevet hentet tilbage. De bliver nu gemt i 3 måneder hvorefter de bliver hentet af 
politiet. 

• I festlokalet er blevet opsat papirdispensere på toiletterne, da det er mere hygiejnisk 
end håndklæder. 

• Jan orienterede om, at vores forbrug af el, vand og varme pt. ligger under det 
budgetterede 

 
 

4. Andet til dagsordenen; 
(Her kan alle komme med forslag) 

1. Der er et tilbud om et lille kursus vedr. vores hjemmeside. Er der nogen der har lyst 

• Boligselskabet afholder et lille kursus for dem, der har lyst eller bare er nysgerrige. 
Peter og Ann melder sig på, og afventer endelig besked om der er andre der vil 
med.Sidste tilmelding er 10/11 

2. Se på anlægget i festlokalet. Se hvilke frekvenser mikrofoner kører på  

• Peter har talt med en lydmand, der siger, at vi skal undersøge frekvenserne på de 
trådløse mikrofoner, da de godt kan være årsagen til at anlægget støjer. 

3. Der er et ønske om wifi i festlokalet  

• Da der allerede sidder et netværksstik i festlokalet, så vil det være en 
forholdsmæssig lille udgift at få det etableret. Der skal købes en god trådløs router 
og så skal der lukkes op for Parknet. En udgift på omkring 1000,- kr. om året til 
Parknet og så udgiften til en router samt opsætning. Vi blev enige om at sætte det i 
værk. 
 

 
 

5. Bestyrelsesmail:  ab4903-8@kab-bolig.dk 
(På dette punkt tager vi de henvendelser op, der er kommet ind på vores fælles mail) 
Der er kommet en mail vedr. utilfredshed med vores net-forbindelse. Han mener at vores udstyr er 
forældet. Jeg har svaret vedkommende, at vi vil undersøge det hvis der er andre der har problemer. 

• Vi diskuterede problematikken, og da vi ikke har hørt om andre der har problemet, 
vil vi undersøge det nærmere. Alt udstyr i skabene blev skiftet i 2018 så det er ikke 
umiddelbart der problemet ligger Ann vil tage kontakt til beboeren for at høre 
nærmere, og så må vi tage den derfra.  
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6. VB / OB   (Vallensbæk Boligselskab / Organisationsbestyrelsen )  
(Under dette punkt orienterer vi hinanden hvad der har været taget op i OB, og om der er noget vi 
skal have med til næste møde.)  Peter orienter kort om OB og repræsentantskabet. 

1. Peter sidder i OB organisationsbestyrelsen og vil gerne blive siddende 
2. Linda sidder pt i OB, og iflg. vedtægterne bliver hun siddende indtil næste 

repræsentantskabsmøde 
3. Repræsentantskabet (VB) Vi har ved sidste møde besluttet, at det er den samlede 

bestyrelse, der gerne vil sidde i VB. Derudover vil Linda gerne blive siddende. 
Mht. til suppleanter skal vi have fundet nogle. (Måske de der sad i VB før, gerne vil være     

 suppleanter) 

• Vi kontakter de forrige medlemmer og høre dem ad, og undersøger hvor mange 
suppleanter der skal være. 

 
 

          
7. Nyhedsbrevet, indhold 

(På dette punkt finder vi ud af hvad der skal i vores nyhedsbrev og hvornår det skal ud) 
Fremover vil det blive lavet som en A4-side, der bedre læsbar på mail mm. 

• Der var ikke umiddelbart behov for at få et nyhedsbrev ud, men hvis det viser sig kan 
der hurtig komme et ud inden jul 

 
 

8. Rundt om bordet / evt.  
(Her taler vi om løst og fast) 

• Der var en henvendelse om at lyset fra COOPs lysmaster var generende.  Dette var 
der i første omgang enighed om, at der nok ikke var noget at gøre ved. 

• Lyset i opgangen i nr. 3 driller. Det tænder og slukker med meget korte intervaller 

• Nr. 39 spurgte ind til billeder af den nye bestyrelse. Vi aftalte, at vi ville skrive udm 
når disse ligger på hjemmesiden 


