
  

1 
 

        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

        Referat af Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Onsdag 6.oktober 2021 kl. 17:00 

 
Tilstede:  Peter Hansen, Ann Maria Tjagvad, David André Vidojevic´, 

Mette Groes, Lena Storgaard, Jan Johansen  
Afbud:     
Ordstyrer:  Mette Groes 
Referent:    Peter Hansen  
 

0. Konstituering af bestyrelsen   (Dette punkt er indsat i den ordinære dagsorden) 
Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlem 
Suppleanter er valgt på afdelingsmødet : Mette Groes og Lena Storgaard 
 

1. Peter Hansen blev valgt som formand 
2. Ann Maria Tjagvad blev valgt som næstformand 
3. David André Vidovijec´ blev bestyrelsesmedlem 

 
  

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. 
Denne gang, kan vi kort evaluere afdelingsmødet og godkende og underskrive referatet fra 
afdelingsmødet 
Handlingsplan for de vedtagne punkter tager vi under pkt. 4. 
 
1.1 Vi gennemgik det foreløbige referat fra afdelingsmødet og kom med kommentarer og rettelser 

til 2 af punkterne. Disse sørger Peter for bliver sendt til sekretæren i KAB så det kan rettes inden 
endelig udsendelse. 

 
2. Nyt fra Formanden 

Under dette punkt var der intet, da bestyrelsen lige har konstitueret sig 
 

 
3. Nyt fra ejendomskontoret. 

(Jan orienterer) 
3.1 Der vil blive foretaget en afmærkning af cykler der ikke ser ud til at blive brugt, og de cykler hvor 

afmærkningen ikke er fjernet, vil blive indsamlet i uge 43. De vil så henstå i 3 måneder så man har 
en chance for at få sin cykel,  hvis den uretmæssigt er blevet fjernet. Herefter vil de blive hentet af 
politiet. 

3.2 Det var et stort ønske fra Driften at ændre åbningstiden da Jan følte at de var lidt låst af den 
forholdsvise lange åbningstid. Det blev drøftet og besluttet at man vil ændre åbningstiden for 
personlige og telefon henvendelser til hver dag fra kl. 8-9.  Man kan derudover altid sende en mail 
eller benytte mit KAB. 

  
 

4. Andet til dagsordenen; 
(Her kan alle komme med forslag)   
 
Peter foreslår en gennemgang og handlingsplan for de vedtagne forslag: 
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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

 
1. Forslaget om ladestanderne. Peter har kontaktet KAB for at høre hvordan vi kommer videre: 

1.1. Jan orienterede om at projektet var sat i gang, og standerne ville blive etableret i den 
nærmeste fremtid. Dog kunne der godt gå et godt stykke tid inden de virkede, da der skulle 
etableres målere mm, og den papirgang er langsommelig. 

 
2 Fastsættelse af regler for brug af ladestanderne renskrives. (”ladegruppen”) 

2.1   Vi diskuterede hvordan reglerne for benyttelsen skulle skrives så der ikke var noget at       
          misforstå. Vi blev enige om at ”ladestandergruppen” skulle se på det og komme med et        
          skarpt oplæg  inden næste bestyrelsesmøde. 
 

3 Køkkenrenovering via huslejen (Regner med der kommer oplæg fra KAB ) 
3.1   Oplægget fra KAB skal først godkendes i kommunen, så indtil dette er på plads sker der 

intet. Derefter vil der komme info fra KAB. 
 

4 P-reglerne skal renskrives og indsættes i vores husorden. Skilte skal rettes. 
4.1 De vedtagne P-regler renskrives og sendes til Susanne, der vil få dem indført i vores 

husorden. Regler for P ved ladestandere må så indføres senere 
 

5 Digital parkeringsløsning. Foreslår at Jan tager kontakt til dem vi har pt og hører om de kan 
 efterkomme de ønsker vi har. 
5.1 Jan vil tage kontakt til vores nuværende P-selskab (City Parkering) og høre hvilke muligheder  

de har 
  

6 Vedr. rottebekæmpelse vil vi trygt overlade dette til Driften 
6.1 Vi talte om problemet, og konstaterede at der er mange årsager til at vi har rotter. Mange 

har ting stående i deres haver som de kan gemme sig i, og hvis man har hævet terrasse er 
det også et oplagt sted.  Jan vil kigge på det, og også se på en lejlighed hvor der menes at 
være en død mus under køkkensokkel. 

 
7 Forslag om at se på flere P-pladser. Peter vil indkalde gruppen til et møde 

 (Dorthe, Liselotte og Peter) 
7.1  Peter vil i den nærmeste fremtid indkalde til et møde hvor vi går rundt og kigger på 
mulighederne for et etablere flere P-pladser 

  
 

8 Vedr. eventuelt :  Lys på P skilte, Anlæg i festlokale, cykelparkering, lys ved hoveddøre, sensor 
på lysstanderved 62 
8.1 Vi talte lidt løst og fast om de forslag der kom ind under punktet eventuelt på 

afdelingsmødet. Med hensyn til lys på skilte mente vi ikke det var nødvendigt da man som 
beboer kendte reglerne og havde pligt til at oplyse om dette overfor eventuelle gæster. Man 
kunne dog se på om skiltene kunne være tydeligere. 

8.2 Anlægget i festlokalet vil der blive kigget på ,da der er sat penge af til det i budgettet 
8.3 Cykelparkeringen mente vi ville løse sig selv lidt,når der blev ryddet op i alle de gamle cykler 

og barne/klapvogne 
8.4 Jan vil undersøge hvad det vil koste at få opsat en lampe ved hoveddørene, da det er rigtigt 

at der mangler lys. 
8.5 Forslag om sensor på lysstander ved nr. 62 blev taget af bordet, da det ville give flere 

problemer end fordele. 
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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

 
5. Bestyrelsesmail 

(På dette punkt tager vi de henvendelser op, der er kommet ind på vores fælles mail) 
Der er kommet en mail vedr. afdækning af cykelskure der var på afdelingsmødet i 2019. 
5.1  Jan har talt med beboer , og fortalt at det ville komme til at koste omkring 100.000,- pr skur, og 
at forslaget derfor blev skrinlagt.  Peter vil sende et skriftligt svar til beboeren. 
5.2 Der er pt problemer med bestyrelsesmailen, men lige så snart den er oppe at køre, så vil Peter 
sende (ringe ) adgangskoden, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til denne. 
Peter vil besvare henvendelser med at de vil blive taget op ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 
 

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. 
 
6.1 Peter sidder i OB organisationsbestyrelsen og vil gerne blive siddende 

 Peter og Jan orienterede lidt om VB og OB 
 

             6.2  Linda sidder pt i OB, men er det rimeligt når hun ikke sidder i bestyrelsen mere? 
Vi talte lidt om Linda Laursens plads i OB og mente ikke det var hensigtsmæssigt, da hun ikke 
er medlem af bestyrelsen længere. Det er en fordel at man ved hvad der sker i bestyrelsen. 
Men de nye medlemmer af OB skal vælges på det førstkommende repræsentantskabsmøde. 

 
6.3  Repræsentantskabet 
 Der skal vælges nye medlemmer til repræsentantskabet hvor vi har 6 pladser. 

Det er på et tidligere afdelingsmøde besluttet at det er bestyrelsen der udpeger medlemmer 
til repræsentantskabet. Dette blev bekræftet på det netop afholdte afdelingsmøde 
Alle medlemmer i den nye bestyrelse ville gerne være med.  

7. Nyhedsbrevet, indhold 
(På dette punkt finder vi ud af hvad der skal i vores nyhedsbrev og hvornår det skal ud) 
Vi talte om det kommende nyhedsbrev, som vi var enige om skulle ud hurtigst muligt for at 
orientere beboerne om den nye bestyrelse. 
Derudover var der emner som indsamling af cykler, de nye åbningstider på ejendomskontoret, råd 
om hvordan man kunne framelde reklamer så postkasserne ikke var så overfyldte, opfordring til at 
man gav kontoret sin mailadresse, lidt om halloween og børn, og igen-igen lidt om affald. 
Der var forslag om at bestyrelsen lagde sit billede på hjemmesiden så beboerne kunne se hvem vi 
var. 
 

8. Rundt om bordet / evt.  
(Her taler vi om løst og fast) 
Der blev nævnt lidt om manglende lys i dørtableauerne ved hoveddørene, problemerne med de 
elektriske dørpumper, og ”vild med vilje! Beplantning på nogle af vores områder. 
Derudover talte vi om at få gang i nogle fællesarrangementer for at styrke fællesskabet. Dette vil der 
blive arbejdet videre med. 
 
TAK FOR ET GODT OG KONSTRUKTIVT MØDE. 
 


