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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

REFERAT Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Tirsdag d.14 december 2021 kl. 17:00 
(Mødet flyttet pga. div frafald til oprindeligt møde) 

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

 
 

0. Vedr. Parkering:  kl 17:00  Jess fra CoPark kommer og fortæller om deres løsning på P-  
                                                 problematikken og viser deres muligheder. 

Jess fra Copark viste os deres app løsning til elektronisk registrering, og hvor nem 
den er at bruge. 
Vi drøftede lidt frem og tilbage, hvordan betingelserne for at få en P licens skulle 
være og kom foreløbigt frem til følgende: 
Der kan stadig parkeres 2 timer med p skive stillet korrekt 
Der tildeles , som nu, 2 licenser pr bolig. 
Køretøjet der skal have licens, skal være hjemmehørende i FKP. (Evt som bruger ) 
Der tildeles 30 gæsteparkeringer pr måned pr bolig. 
I festlokalet opsættes en tablet hvor gæster til lokalet selv kan registrere sig. 
Regler for benyttelse af ladestandere skal implementeres  
Hvis ovenstående P løsning skal sættes i værk, skal der varsles med min. 6 uger. 
Men der arbejdes videre med en endelig udformning / løsning. 
Det vil være omkostningsfrit at skifte P selskab 

  
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.               De renskrevne regler er vedhæftet 
2. Status på regler for brug af ladestandere   Det renskrevne oplæg er vedhæftet  
3. Status på muligheder for nye P-pladser     (Har ikke kunnet nå at sætte et møde op pga.   

Sygdom, men vil gøre dette snarest )  
 Da reglerne skal omskrives ved skift af P-selskab gik vi hurtigt hen over dem. 
 Peter vil se at få sat et møde op mht. til at få kigget på muligheder for flere p-pladser
  

 
3. Nyt fra ejendomskontoret. 

(Jan orienterer) 
Jan fortalte at der desværre, men forståeligt nok, er indløbet en del aflysninger til 
festlokalet. 
Der har været et medarbejdermøde for driften, med lidt hygge og en bid mad. 
Jan orienterede om at vi har 2 husordenssager kørende. 
Han har rykket for ladestanderne, men det går lidt tungt med papirgangen og alle har 
travlt.  
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4. Andet til dagsordenen; 
(Her kan alle komme med forslag: 

1. Hvad kan vi gøre med det der bliver smidt ned fra altaner ?   (skodder mm) 
 Dette er medtaget i nyhedsbrevet 

 
 
 

5. Bestyrelsesmail:  ab4903-8@kab-bolig.dk 
(På dette punkt tager vi de henvendelser op, der er kommet ind på vores fælles mail) 
 Pt. Ingen nye henvendelser 
 Status på henvendelse vedr. netværk? 

Ann orienterede om at hun har haft kontakt med beboer og om vores beslutning 
vedr. netværket. Da vi ikke har hørt fra andre beboere, vil vi ind til videre ikke 
foretage os yderligere. 

 
 

 
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.)  Alle referater fra OB møder kan ses på hjemmesiden: 
 https://xn--vallensbkboligselskab-m3b.dk/bestyrelser/organisationsbestyrelsen/referater 

Der er givet besked om at alle i bestyrelsesmedlemmer gerne vil være med i 
Repræsentantskabet. Derudover bliver Linda Lauersen siddende.  Hun sidder også i OB indtil 
næste Rep. møde hvor der er valg til OB. 
Peter vil lige prøve at tage fat i Lisa og Yvonne for at høre om de vil blive siddende som 
suppleanter i Repræsentantskabet. 
Der var OB møde mandag d 6/12.  Peter vil kort orientere om dette. 
 Peter orienterede kort om hvad der var blevet drøftet på OB mødet. 
 

 
          

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. 
Peter har lavet et udkast til et nyhedsbrev der vil blive fremvist på mødet. 
 Udkastet var blevet sendt rundt og blev, efter korrektur af Ann, godkendt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vallensbækboligselskab.dk/bestyrelser/organisationsbestyrelsen/referater
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8. Rundt om bordet / evt.  
(Her taler vi om løst og fast) 
 
 Her blev nævnt en del ting : 
 

Radiatoren i opgangen nr 23 står og banker varme ud. Vi prøver lige at tjekke om der 
bliver pillet ved termostaten som er låst så den ikke kan skrues helt op. 
 
Døren i nr 4 smækker meget hårdt. Jan vil få kigget på dette 
 
Der mangler lys i diverse dørtableauer. Jan har problemer med at skaffe de rigtige 
lyskilder. 
 
Der er problemer med fugerne på badeværelser flere steder. De bliver meget sorte. 
Der bør kigges på dette 
 
Det blev nævnt at udsugning på badeværelser var meget snavset, Vi ved ikke om det 
er generelt, men tilsyneladende er stueetagerne mere beskidte. 

 
 

9. Næste møde :    Torsdag d 13/1-2022 
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BILAG 1 
 

REVIDEREDE P REGLER vedtaget på afdelingsmødet 2021: 
Sikkerhed ved færdsel og parkering 
Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen. Kør forsigtigt og overhold skiltning.        
” Der er legende børn. ”  
Det er kun tilladt at parkere biler og motorcykler på de opmærkede parkeringspladser  
Det er ikke tilladt at standse eller parkere på flisearealer  
Biler som holder i tomgang skal begrænses mest muligt. Derfor følger vi kommunens tomgangsregulativ som betyder, 
at du maks. må holde i tomgang i 1 minut. 
 
Regler for parkering 
Parkering i Firkløverparken er primært forbeholdt beboere i boligafdelingen, disses gæster og besøgende samt 
offentlige myndigheder som har ærinder i boligafdelingen hos beboerne/ejendomskontoret (eks. hjemmeplejen, 
håndværkere mv.) 
Der kan parkeres frit i 2 timer, forudsat P skive er stillet  
Lastbiler, varevogne over 3.500 kg. må ikke parkeres i boligområdet.  
Kassevogne skal så vidt muligt placeres på pladserne ud mod Vallensbæk Torvevej.  
Det er tilladt at parkere en trailer, hvis den sidder på en bil, der har gyldig beboertilladelse, eller der synligt i bilen 
placeres et gæstekort til påhængskøretøjer, som kan afhentes på ejendomskontoret. 
Det er tilladt i op til 24 timer at placere en campingvogn med et synligt gæstekort til påhængskøretøjer som kan 
afhentes på ejendomskontoret. Campingvognen skal være placeret på pladserne mod Vallensbæk Torvevej. 
Det er tilladt midlertidigt at tømme og læsse trailere af ved kantstenen. I sådanne tilfælde kan beboeren afhente en P-
tilladelse på ejendomskontoret.   
Parkeringstilladelser 
Ethvert lejemål kan få 2 P-tilladelser pr. bolig forudsat, at ejeren/lejer/bruger af bilen har folkeregisteradresse i 
Firkløverparken. Disse udleveres fra ejendomskontoret ved forevisning af gyldig registreringsattest til det køretøj, som 
skal have tilladelsen.  
Hvert lejemål kan på ejendomskontoret få udleveret ark med billetter til gæsteparkering efter behov. 
P- reglernes overholdelse bliver kontrolleret af et eksternt firma, og der skrives bøder ud ved overtrædelse. 
Driften opsætter i samarbejde med P firmaet den til enhver tid nødvendige og korrekte skiltning for disse regler og 
sørger for evt. nødvendige tilladelser fra myndighederne. Det er beboernes ansvar at gæster overholder 
parkeringsreglerne i afdelingen. Sørg derfor for at vejlede dine gæster i vores regler 
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BILAG 2: 
 
Regler for benyttelse af ladestandere, kopieret fra forslag på afdelingsmøde 
 
Vedr. regler for benyttelse af disse har afdelingen nedsat et beboerudvalg der har udarbejdet et 
forslag om dette, hvis det besluttes at etablere ladestandere : 
Der bliver i første omgang afsat 4p-pladser ( 2 ved hver stander ) til El/Hybridbiler. Der bliver 
opsat skilte der viser dette. 
(Det bør parkeringsmæssigt ikke give de store problemer, da bilerne allerede optager en p-plads) 
Beboere i Firkløverparken kan benytte ladestanderne. Dvs. at der skal være en beboerlicens i bilen. 
Dette kan senere ændres til også at omfatte gæster, hvis det viser sig at der er ledig kapacitet. 
Man tilmelder sig til Carpow og får et kort/brik til at åbne ladestander. 
Der kan også tilknyttes eksterne kort eller brikker; dette kan være dørbrik, Cleverbrik eller andet 
Prisen pr kWh fastsættes af hensyn til tilbagebetalingstiden. 
Der foreslås kr. 2,00 pr kWh, da der er en refusion på lidt over 1 krone pr kWh fra staten. 
(Dvs. at afdelingen stadig tjener på levering af strømmen) 
Man bør flytte sin bil til en anden plads når den er ladet op. Hybridbiler skal ikke oplade så længe 
som rene elbiler, så måske man kunne finde ud af at oplade rene elbiler om natten. 
Det kunne være en ide at lave et "netværk" / telefonliste for de der har elbiler, så man kunne 
kontakte hinanden hvis nogen har glemt at rykke bilen. Det kunne være en lukket FB gruppe hvor 
el-bilejerne i FKP kan kontakte hinanden og hjælpe hinanden. 
Uanset modellen så håber vi at vi positivt hjælper hinanden så alle kan komme til at lade sin bil op. 
 
 
 
FORSLAG TIL GÆLDENDE REGLER FOR LADESTANDERE ,tilrettet på ”ladestandermøde” 15/11-21 
 
Beboere i Firkløverparken kan benytte ladestanderne. Dvs. at der skal være en beboerlicens i 
bilen! 
( Jeg synes at vi uanset kommende P -løsning , skal vælge at der sidder et beboerkort i bilen ) 
Man skal være tilmeldt Carpow der står for ladestanderne og afregningen. Man har tilmeldt et 
betalingskort hvorfra afregningen trækkes. 
Afregningen er sat til kr. 2,00 kWh  ??? ( Skal Fastsættes) 
Der kan benyttes forskellige brikmuligheder. Dette aftales med Carpow 
Der vil være en tidsbegrænsning på 3 timer i tidsrummet kl 9:00-18:00 
(Dette kan senere ændres hvis det viser sig at være uhensigtsmæssigt) 
Man skal flytte sin bil fra ladepladsen når tiden er gået. (De fleste får besked på tlf. når den er 
færdig ) 
Rene elbiler kan (hvis de skal lades fuldt op ) oplades om natten 
Vi laver en lukket FB gruppe ( Firkløverparkens elbiler ?) hvor elbilejere kan kontakte hinanden og 
give gode råd. 
 


