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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

       Referat Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag d.3.februar 2022 kl. 17:00 

 
 

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

Afbud:     
Ordstyrer:  
Referent:    Peter Hansen  

 
 

  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Vi har 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. Bo fra KAB har igen rykket kommunen vedr. lånansøgningen til nye køkkener. 

• KAB afventer svar, men er ellers klar med materialet 
2. Billeder og informationer på bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden. 

• Der ligger nu billeder og informationer på bestyrelsen på hjemmesiden 
3. Der er dialogmøde mellem boligselskabet og kommunen d 15/2. I den forbindelse blev 

jeg spurgt om der var noget fra Firkløverparken der skulle tages med på mødet.  
Vi har tidligere forespurgt om der kunne gøres noget ved overkørslen så der kom nogle 
fartdæmpende foranstaltninger, samt mere belysning. 
Derudover har vi også spurgt ind til om vi kunne etablere en ny indkørsel så vi kunne 
etablere flere P-pladser ved lige numre. 

• Vi afventer resultatet af dialogmødet. 
 

 
3. Nyt fra ejendomskontoret. 

(Jan orienterer) 

• Ejendomskontoret har været ramt af Corona iblandt personalet, så Jan har været 
alene på skansen i en periode. 

• Ejendommen har heldigvis kun været ramt af små skader i forbindelse med stormen 
Malik. Dog er der beboere der har været ramt af væltede hegn og ødelagte markiser. 

• Der er blevet malet en opgang (nr ?? ), men Jan er irriteret over at der er en beboer, 
der trods gentagne henvendelser, sætter sin cykel på opgangen og op af den 
nymalede væg. Sagen er nu en husordenssag. 

• Der er nu gang i at blive skiftet /udbedret de fuger der ikke blev skiftet i sidste 
omgang 
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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

 
 
 
 

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

1. Færdiggørelse af regler for parkering i forhold til nyt P-selskab og P-ordning.  
Kom gerne med oplæg.   
▪ Vi diskuterede længe hvordan reglerne for parkering skal se ud fremover, når der 

kommer elektronisk registrering. Den største udfordring er punktet omkring 
gæsteparkeringen, da afdelingsmødet har forkastet et forslag om en 3. P licens. 
Vi kom frem til et oplæg, som Peter vil sende til KAB´s juridiske afdeling, da vi er i 
tvivl om vi skal holde et ekstraordinært afdelingsmøde for at få dem godkendt. 
Afdelingsmødet har givet udvalget mandat til at ændre reglerne, men vi gør det for 
at være sikre. 

2. Velkomstfolder til nye beboere. 

• Forslaget bunder I at der ting der ikke rigtig fungerer, og hvad man måske kunne 
oplyse nye beboere om.  Jan orienterede at alle nye beboere får en mappe med 
diverse oplysninger, og han gennemgår hvordan tingene fungerer. Med hensyn 
til vores smertensbarn - affaldssorteringen, vil Jan prøve at få lavet nogle skilte 
med billeder af det der skal være i containerne for at tydeliggøre det. 

3. Brug af festlokalet i morgen / formiddagstimerne til Yoga eller lign. 

• Vi synes alle det er en god ide´, men det store problem ville være at få lokalet 
gjort rent efter brug, da både lokaler og toiletter skulle rengøres. Derudover 
skulle der også tændes for varmen de pågældende dage. Dette ville blive for dyrt 
for den der skulle leje /låne lokalet. Så desværre må vi sige nej til forespørgslen. 

4. Procedure ved syn af køkkener beboere selv har sat op. 

• Der har været en sag med et køkken, hvor der, efter ny beboer var flyttet ind, 
blev konstateret nogle fejl i VVS og elinstallationer. Disse var skjult bag skuffer 
mm så de ikke var synlige ved gennemgangen. Køkkenet var lavet under 
råderetten. 
Vi blev enige om fremadrettet at skal der fremvises regninger fra en autoriseret 
installatør, alternativt skal der laves et el- og VVS eftersyn på installationen.  
Problemet bliver nok ikke så stort, da det nok er begrænset hvor mange 
køkkener der er lavet på den måde. Men Jan er obs på det.  

 
 

5. Bestyrelsesmail:  ab4903-8@kab-bolig.dk 
(På dette punkt tager vi de henvendelser op, der er kommet ind på vores fælles mail) 
 Der har været en henvendelse fra et P selskab der hedder Privat Park. Dette ser dog ikke 
bedre ud end det vi allerede har vedtaget. Bilag er vedlagt længere nede. 

• Vi vedtog at fortsætte med Copark 
 
  
  

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 

• Intet at bemærke pt. 
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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. 

• Umiddelbart er der ingen grund til at udsende et nyhedsbrev lige nu.  
 
 

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

• Der blev nævnt at der kan være problemer med at låse cykelskurene op. Jan nævne 
at der lige er skiftet batteri på samtlige låse så det kunne ikke være derfor. Men de 
kan være lidt svære hvis ikke lige man kender dem. 

• Døren til nr. 41. er lidt et problem da den tit stå åben og det er utrygt. Døren  er 
motorstyret, men går tit i fejl. Hvad det skyldes kan vi kun gisne om, men der skal 
findes en løsning. 

• Der blev spurgt ind til hvad der egentlig må stå på trappeopgange og svalegange. 
Ifølge brandmyndighederne må der overhovedet ikke stå noget, men at der står 
nogle sko på måtten, eller der står noget i et hjørne se vi lidt bort fra. Men cykler og 
knallerter er bandlyst 

• Der kom en forespørgsel på om vi kunne lave nogle områder hvor børn kunne få lov 
at plante lidt vilde blomster (”Vild med vilje”) Jan fortalte at vi allerede har nogle 
områder i kikkerten, men det ikke var så nemt da jorden skulle forberedes til det. 

• Vi talte lidt om de punkter der havde været under ”eventuelt” på afdelingsmødet. 
Der blev bl.a. nævnt manglende lys ved hoveddøre og manglende lys i dørtelefoner. 
Vi  vil tage dette med i det kommende budgetmøde 

 
 

 
9.  Næste møde: 

Grundet fødselsdag flyttes mødet til d 2/3 kl 17:00 
Vi forsøger at få Jess fra Copark med til mødet for at få sat tingene i gang 
Der vi være en bid brød til mødet for en gangs skyld. 

 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


