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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

          Referat af Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag d 7.april 2022 kl. 17:00 

 
 

Tilstede:  Peter Hansen, Ann Maria Tjagvad, Mette Groes, Jan Johansen 
  Bo Mølgaard fra KAB.  
Afbud:     Lena Storgaard 
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. David er desværre trådt ud af bestyrelsen af personlige grunde, derfor træder Mette Groes 

ind på hans plads i bestyrelsen. Lena fortsætter som suppleant. Ved næste afdelingsmøde 
skal der vælges en ny 2. suppleant. 

2. Vi har haft et formandsmøde ovre i Rosenlunden, hvor vi talte om vores fælles opgaver og 
problemer. Vi synes det var et godt møde og vil fortsætte med det. 

 
 
 

3. Nyt fra ejendomskontoret. 
(Jan orienterer) 

1. Ladestanderne er kommet i gang i Rosenlunden. Hos os må vi dog væbne os med yderligere 
tålmodighed pga. travlhed hos elselskaberne. 

2. Der er langt om længe kommet en opgørelse over brugen af vaskeriet. (Vi skulle have haft 
den efter 6 måneder.)  Vaskeriet bliver ikke brugt nok til at firmaet Pay-per-Wash kan få det 
til at løbe rundt. Der vil derfor blive fjernet nogle maskiner, så der fremover vil være 2 
vaskemaskiner og 1 tørretumbler. Prisen for en vask bliver nedsat til 18,- kr. og prisen for 
tørring vil være den samme som før. 

3. Der søges en ny medarbejder til driften, til erstatning for Søren, der holdt op. Annoncer må 
gerne deles så vi kan finde den rette. 

4. Der er blevet indkøbt en ny opvasker til beboerlokalet, da den gamle ikke kunne mere. Der 
vil blive opsat vejledning i brugen af den. 
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4. Andet til dagsordenen;  (Her kan alle komme med forslag) 
 

1. Færdiggørelse af P-reglerne og oplæg til et evt. ekstraordinært afdelingsmøde. 
Vi har vedtaget at overføre den ordning vi har i dag, til den nye digitale ordning. Vi 
overfører den 1 til 1, med den konsekvens at vi tilsidesætter den beslutning, der blev 
vedtaget vedr. den 3. P-licens, på sidste afdelingsmøde. Der er vil dog ikke være nogen 
forskel til i dag , hvor man bare kan sætte gæstebilletter i sin bil. Ordningen vil blive taget 
op til revision på det næste ordinære afdelingsmøde. Jan opsiger den nuværende ordning 
og Jan og Peter mødes med Copark d 19/4-22 for at få den nye aftale på plads. 
 

2. Valg af medlemmer / suppleanter til Repræsentantskabet. 
Medlemmerne til repræsentantskabet består af: Peter Hansen, Ann Tjagvad, Mette Groes, 
Lena Storgaard, Yvonne Pedersen og Linda Lauersen. 
Der skal udpeges 1-2 suppleanter for afdelingen. 
 

3. Vi skal have kigget på de dokumenter der ligger på hjemmesiden. Er de opdaterede? 
Da vi desværre har været ude for nogle uheldige tilfælde, der bundede ud i forkerte 
oplysninger i vores råderetskatalog på hjemmesiden, skal vi have tjekket op på dette. 
Peter vil bede sekretariatet hos KAB om at få tilsendt siderne i word-format så vi kan få 
rettet dem til. 
 

4. P-pladsudvalget. Sende besked til de 3 der var med :Daniel Dreyer, Dorthe og Lise-Lotte 
Peter vil fastsætte et møde for at se på hvor der er muligheder for at anlægge flere P- 
pladser. 
 

5. Tanker til budget 2023  
Dette tages op på det kommende budgetmøde ved næste bestyrelsesmøde 5/5 
 

6. Dato for markvandring.   se på aktivitetsbudget 
Vi fortager en ”markvandring d 19/4 kl. 16:00 hvor vi kigger lidt på hvad vi gerne vil have 
lavet, og hvad der skal bringes i orden. 
 

7. Se på hvordan der er fremkommet et underskud på kr. 277.730,- ??   se regnskab 
Dette tages op på det kommende budgetmøde ved næste bestyrelsesmøde 5/5 
 

  
 

 
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 henvendelses vedr. en P afgift.  Peter har svaret beboeren. 
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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. 

1. Der har d 4/4 været ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der skulle vælges nye 
OB- medlemmer, da der var nogle der var trådt ud.  
Ann Tjagvad blev valgt ind herfra, og Lena Storgaard blev valgt som suppleant. 
 

2. Afdelingen skal udpege de medlemmer der skal sidde i repræsentantskabet. 
Dette er gjort; se punkt 4.2 

 
  

        
7. Nyhedsbrevet, indhold 

(På dette punkt finder vi ud af hvad der skal i vores nyhedsbrev og hvornår det skal ud) 
1. Opfordring til ny suppleant.  Denne skal dog vælges på et afdelingsmøde. 
2. Opfordring til at man ser på sine hegn? 
3. Evt. orientering om de nye P regler.   Skal dog også varsles på anden vis 
4. Igen skal der opfordres til at man ikke smider cigaret skodder ud fra altanen, og man i det 

hele taget sikrer sig at der ikke kan falde noget ned. 
5. Orientere om vaskeriet. 
6. Lidt reklame for Facebookgruppen Firkløverparkens El-bilejere 

 
 

8. Rundt om bordet / evt. 
(Her taler vi om løst og fast) 
 
Vi talte lidt om at få beskåret nogle af træerne, der er ved at være temmelig høje. 
Derudover talte vi lidt om hvad man kan gøre ved skaderne og mågerne, der er ved at være lidt af 
en plage. 
 

 
 

9.  Næste møde:    Markvandring d 19/4 kl 16:00 
Næste ordinære møde : d 5/5 kl 17:00 

 
 

 
 
 
 
 

       


