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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

         Referat Bestyrelsesmøde i Firkløverparken  
Torsdag d 5. maj 2022 kl. 17:00 

 
 

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

 
 
 
 
  

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 lagt på hjemmesiden 
 
 

2. Nyt fra Formanden 
1. Vi har haft møde i Parkeringspladsudvalget. 

i. Der har været møde i P-pladsudvalget der består af  Daniel Dreyer, Dorthe Larsen 
Liselotte S. Jensen og Peter Hansen. Vi var en tur rundt på området for at se på 
mulighederne for at etablere yderligere P-pladser. Jan havde peget på området ved 
festlokalet, hvilket alle synes var en god ide´, da det kunne etableres for en rimelig 
sum. Der var også andre muligheder, men her blev hver P-plads forholdsvis dyr. 
Der arbejdes videre. 

2  Peter har meldt sig på kurset ”Den gode bestyrelse” og dette betales af boligselskabet 
 
 

 
3. Nyt fra ejendomskontoret. 

(Jan orienterer) 
1. Der er delt nye sedler ud der varsler den nye P-ordning. Der vil derudover blive opsat sedler 

på alle opgangsdøre for at minde folk om det. 
2. Der er nu kommet en ny mand i driften og han hedder Jens Erik. Vi byder ham velkommen 

på holdet. 
3. Der er ved at blive lagt fliser under borde/bænkesættene og disse bliver så fastgjort. 
4. Der er lavet tiltag til at få et område med ”Vild med vilje” på volden ved svævebanen 
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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

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

 
1. P-ordningen 

i. Jan gør hvad han kan for at informere om den nye ordning. Det har også været 
lagt på vores Facebookgruppe og i nyhedsbrevet 

2. Sommerfesten  
i. Der er sat en dato som vi arbejder videre med : 26-27-28/8 

3. Status på køkkener 
i. Der er stadig intet nyt fra kommunen, men det bliver taget op i 

Organisationsbestyrelsen, hvad der kan gøres for at få gang i sagen. 
 

4. Vores dokumenter på hjemmeside 
i. Da vi skal have kigget på alle vores dokumenter der ligger på hjemmesiden, har 

Peter sendt en forespørgsel til Susanne i KAB om at få dem tilsendt i Word 
format. 
 

5. Renovationsordningen i Vallensbæk kommune 
i. Vi skal se på det nye affaldsdirektiv der er sendt i høring. Der er sidste frist d 1/6 

   
  

 
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 ikke været nogen beboerhenvendelser 

i. Peter sender koden til bestyrelsesmailen til bestyrelsen 
 
  

 
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 pt 
  

      
    

7. Nyhedsbrevet, indhold 
(På dette punkt finder vi ud af hvad der skal i vores nyhedsbrev og hvornår det skal ud) 
 Vi afventer til der er nyt 

 
 

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

i. Vi talte om at få gjort noget ved festlokalet og få lagt dette i budgettet til 2023 
 

 
 

9.  Næste møde: 2/6 kl 15:00 da der er budget og regnskab på dagsordenen 
 


