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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

         Referat af bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Onsdag d 2.marts 2022 kl. 17:00 

Blå tekst er referat 

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

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

 
 
 

0. Jess fra CoPark kommer vedr. digital P-ordning.   
2/3: Mødet er aflyst indtil videre pga. svar fra OB mødet 
Det svar der er kommet fra KAB´s juridiske afdeling angående gæsteparkeringer er meget løst. 
Peter vil tage det op på OB-mødet d 28/2, og så forhåbentlig få et svar på hvordan vi står. 
Alt efter hvad svaret er, skal der tages stilling til hvornår den nye ordning kan træde i kraft 
OB´s medlemmer var alle enige om, at vi skulle afholde et ekstraordinært afdelingsmøde, for at få 
de nye regler på plads. 

 
  
 

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 er godkendt og er lagt på hjemmesiden 
 
 
 

2. Nyt fra Formanden  
1. Orientering fra OB-mødet vil komme under det pågældende punkt 

 
 

 
3. Nyt fra ejendomskontoret. 

(Jan orienterer) 
Jan orienterede om at vores ladestanderprojekt var blevet forsinket pga. den installatør, der havde 
opgaven, sagde fra. Derfor skal en ny installatør nu søge og sagen bliver derved forsinket. Jan gør 
hvad han kan for at presse på, men ærgerligt er det. 
Søren der var ansat i driften, har valgt at søge nyt job, der er tættere på sin bopæl. Så der skal findes 
en afløser for ham. 
Der skal, som budgetteret, lægges nyt gulv i elevatorerne. Vi blev enige om at Jan beslutter farven, 
for ikke at lave den store diskussionsklub ud af det. Der vil komme yderligere information når tid er. 
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4. Andet til dagsordenen ;  (Her kan alle komme med forslag) 
1. Udfærdigelse af forslag til regler for digital parkering med henblik på ekstraordinært 

afdelingsmøde.  Oplæg vi vedtog på sidste møde, er vedhæftet som bilag. 
Vi havde en lang drøftelse angående de ny digitale P-regler, hvor det store problem var 
gæsteparkeringer. Vi havde lavet et oplæg med 30 pr måned for ikke at tilsidesætte, at 
forslaget om en 3 licens var blevet forkastet ved afdelingsmødet. Men undervejs i debatten 
dukkede der også andre problematikker op, som vi bliver nødt til at få styr på inden vi 
sætter ordningen i værk.  
Forskellige resultater vil blive forelagt et ekstraordinært afdelingsmøde til afstemning. 

 
2. Dato for ekstraordinært afdelingsmøde ? 

Dette vil først blive fastsat når vi er helt klar med oplægget. 
 

3. Vi skal have kigget på de dokumenter der ligger på hjemmesiden. Er de opdaterede ? 
Vi vil undersøge om der ikke blev oprettet en lille gruppe der skulle se på reglerne, men vi 
vil også tage fat i KAB for at høre om det er de sidste nye udgaver der ligger på 
hjemmesiden. Uanset hvad, så skal det tjekkes. 

  
 

 
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 Sonny vedr. hækkene langs Vallensbæk Torvevej. Jeg har svaret 
ham at vi er obs på det og vil finde en løsning. 
Vi talte lidt om hækkene, og blev enige om, at vi ikke vil ofre flere penge på at få skiftet planter. 
Vi må så tage op senere, hvad vi gør. 
 
 

 
 

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 vil orientere om hvad der kom ud af dialogmødet med kommunen og hvad der ellers sker. 
 
Der skal afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4/4 kl. 17:00 – ca. 18:30 i 
Firkløverparkens beboerlokale. Der indkøbes sandwich og drikkevarer. 
For lige at præcisere hvem der sidder i repræsentantskabet, vedtaget på det konstituerende møde  
d. 6/10-2021, følger hermed navnene: 
Peter Hansen   Eks.medlem   
Ann Maria Tjagvad            Nyt medlem 
David Andre´ Vidojevic`    Nyt medlem 
Mette Groes                       Nyt medlem 
Lena Storgaard        Nyt medlem 
Yvonne Pedersen  Eks medlem 
Ovenstående bliver sendt til sekretær Susanne i KAB med de pågældendes mailadresser. 
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Pkt. 6 fortsat: 
Peter orienterede om hvad der var blevet diskuteret på OB mødet, og om vores punkter, der havde 
været med på dialogmødet mellem OB og kommunen. Der vil blive rykket kraftigt, da vi endnu ikke 
har fået svar på vores spørgsmål vedr. overgangen og en evt. ny indkørsel. 
 

 
    

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. 
Vi venter med at udsende et nyhedsbrev til vi har styr på de nye p regler, eller der er andet der 
presser sig på 

 
 

8. Rundt om bordet / evt. 
(Her taler vi om løst og fast) 
Ann orienterede om, at der havde været et åbent lokalrådsmøde om tryghed i Vallensbæk. Det var 
opsat af kommunen, og forskellige boligforeninger, skolebestyrelser, ungdomsskolen, natteravnene 
deltog. Det var et indholdsrigt møde, hvor man bl.a. kunne komme med indspark til, hvordan vi får 
en bedre tryghed i Vallensbæk.  
Kommunen oplyste, at der er tilknyttet 2 lokalbetjente fra Vestegnens politi til Vallensbæk. 

 
 

9.  Næste møde:    7/4-2022 kl 17:00 i bestyrelseslokalet 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 


