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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

          Referat af bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag d.13. januar 2022 kl. 17:00 

 
 
 

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

Afbud:     Lena Storgaard 
Ordstyrer:  
Referent:    Peter Hansen  

 
 
 

  
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 er godkendt, dog opponerede Lena mod forslaget af antallet af gæsteparkeringer. 
Dette arbejdes der videre med, men der skal være en begrænsning. (se punkt 4) 
 
 
2. Nyt fra formanden (Peter orienterer) 

1. Bo fra KAB har rykket kommunen vedr. lånansøgningen til nye køkkener. 
a. Det skal undersøges hvilken afdeling der sidder med behandlingen, da Ann så vil 

rette henvendelse. 
2. Har talt med Bo fra KAB vedr. transientbeskyttelse af kabler fra Dansk Kabel-TV. 

a. I de nye forsikringsbetingelser tager der forbehold for om kablerne i jorden er 
beskyttede. Bo vil undersøge dette og vende tilbage, for det skal være i orden. 

3. Billeder og informationer på bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden 
a. Der er nu lavet nogle ”visitkort” på vores hjemmeside, så man kan se hvem vi er. 

Derudover er der de kontaktoplysninger, som vi selv synes skal være 
tilgængelige. Der mangler lige et par billeder, med det kommer. 

 
  

 
3. Nyt fra ejendomskontoret.  (Jan orienterer) 

1. Ejendommens total-energiforbrug ligger en lille smule under det budgetterede. Flot ! 
2. Der var ikke så meget at rydde op efter nytårsaften, hvilket jo er dejligt 
3. Festlokalet må, trods lempede restriktioner, ikke benyttes før tidligst d 31/1 da vi ligger 

under for KAB´s regler, der siger at festlokaler ikke må udlejes og benyttes før. Der er 
desværre en beboer der er kommet i klemme, men vi kan ikke bøje reglerne. 

4. En lidt dårlig nyhed er, at vores elektriker, der skulle etablere ladestanderne, ikke kan få 
folk, så han er nødt til at melde fra på opgaven. Jan vil lede med lys og lygte efter en 
løsning. 
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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

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

 
1. Beslutning vedr. P selskab 

a. Vi har besluttet at gå videre med CoPark. Vi satser på at det kommer til at virke 
omkring 1 april eller 1.maj. 

2. Færdiggørelse af regler for parkering i forhold til nyt P-selskab og P-ordning.  
a. Vi skal gerne have skåret reglerne helt til ved næste møde, men der er mange 

ting at tage hensyn til. Problematikken omkring antallet af gæsteparkeringer er 
stor, da afdelingsmødet har nedstemt en 3.licens, og vi derfor ikke bare kan have 
ubegrænsede gæsteparkeringer. Bestyrelsen vil nok holde fast i de 30 pr. måned 
til hver husstand. I festlokalet vil der komme en I-pad man logger sig på, så 
gæster i forbindelse med leje af lokalet vil ikke belaste ens gæstetilladelser.  
Derudover skal reglerne for el-ladestanderne også implementeres. 
Men vi skal arbejde videre med det så det er klar ved næste møde! Derefter skal 
vi igen have et møde med CoPark. 

 
3. Varme og el-udgifter. Priser og evt. gode råd 

a. Jan orienterede om at prisen fra Vallensbæk Fjernvarme Nord ville ligge på 
samme niveau som sidste år. Så vi burde ikke bekymre os om de store stigninger 
som der ellers tales om.  Mht. til el-priser er det jo individuelt hvad beboerne har 
så det kan vi ikke gøre noget ved.   Vi vil dog i det kommende nyhedsbrev 
komme med lidt forskellige gode råd til at spare på varme og el. 

 
 

5. Bestyrelsesmail:  ab4903-8@kab-bolig.dk 
(På dette punkt tager vi de henvendelser op, der er kommet ind på vores fælles mail) 

 Ingen nye henvendelser 
 Peter sender adgangskoden ud til bestyrelsen så de også kan læse henvendelser 
  

 
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 

Peter havde talt med Yvonne der hidtil havde siddet i repræsentantskabet, om hun ville 
fortsætte som suppleant. Det ville hun gerne, men ville også gerne blive siddende som 
fuldgyldigt medlem, hvis det var.  Peter skal have fat i Lisa, der også var medlem, og høre om 
hun vil fortsætte. Dette skulle gerne afklares inden længe. 

 
   
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. 

 
1. Orientere om vores forbrug og pris på fjernvarmen 
2. Vi vil skrive lidt om nogle gode råd til at spare på varme og el 
3. Orientere om det kommende skift af P selskab 
4. Henstille til at man sænker farten på vores område 
5. Affald igen! 

 



  

3 
 

        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

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

1. Der har været en henvendelse fra en beboer i nr. 9 til Ann angående kørsel gennem P-
pladserne. Det har været oppe at vende før og vi gør ikke andet ved det end at henstille til 
at man er opmærksom og kører forsigtigt. 

2. Ann spurgte til hjemmesidekurset. Det blev aflyst pga. Corona og vi har ikke hørt om nogen 
ny dato endnu 

3. Der blev spurgt lidt ind til hvorfor man ikke kunne få Stofa som antenneudbyder. Men der 
er åbnet for 3.parts udbydere, så det er ikke der fejlen ligger. Det viste sig at Stofa ikke 
tilbyder levering i vores område 

4. Der er stadig problemer med papcontainerne, især u/f nr. 4. Vi skal have set på problemet 
og have fundet en løsning, evt. med en ekstra container. Men Jan er vidende om at det 
også er folk udefra det kommer med deres affald her. Der må tænkes! 

5. Det er observeret at der er en beboer der trækker sin MC ind i lejligheden. Bekymringen 
går på hvad der er af lugtgener og farer ved at have et motorkøretøj i lejligheden. Der skal 
nok rettes henvendelse til vedkommende. (Der står nok ikke noget i husordenen, da det 
ikke er det man tænker på folk gør) 

 
 

9.  Næste møde:   TORSDAG d 3/2 kl. 17:00 
 
 

TAK FOR ET GODT MØDE       
 

 
 
 
 
 

          Bilag: 
           Dette er et oplæg fra Rosenlunden vedr. regler for elbiler. Måske vi kan bruge noget af det. 
           (Tror desværre ikke vi kan gøre det så enkelt) 
  

Regler for brug af Rosenlundens elbil-oplader 
 
Opladeren 
Opladeren må kun benyttes af Rosenlundens beboere. 
Opladeren må benyttes døgnet rundt. 
 
Pladsen ved opladeren 
Pladsen må kun bruges af elbiler og kun når en elbil lades op.  
Bilen skal flyttes fra pladsen så snart man er færdig med at bruge opladeren.  
Pladsen må ikke bruges til parkering. 
 
Forbehold 
Regelsættet kan/vil blive tilpasset hvis/når der opstår nye behov blandt Rosenlundens beboere og nye 
tekniske muligheder (f.eks. online booking af laderen). 

 


