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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

 
       Referat af bestyrelsesmøde i Firkløverparken 

Torsdag d 7. juni 2022 kl. 17:00 
 
 

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

 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer:  Peter 
Referent:    Ann 

 
 

2. 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 fra sidste møde blev godkendt 
 
 

3. Nyt fra Formanden 
Der er kommet en henvendelse på bestyrelsesmailen, som behandles under et senere punkt. 
Peter har modtaget datoer for sit bestyrelseskursus. 
Vi har modtaget mail fra KAB vedr. tilføjelse til budget 2023. Dette har ingen indflydelse på 
slutresultatet. 

 
 

4. Nyt fra ejendomskontoret. 
 (Jan orienterer) 
Der bliver brugt en del tid på de grønne områder. 
Der er skiftet brædder på 4 af vores borde/bænke sæt, de sidste kommer til næste år 
Der har været sikkerhedsgennemgang af legepladserne, hvor der naturligvis blev bemærket, at 
faldunderlagt ikke er færdigt, men det er under udarbejdelse. 
Fortsat stort tidsforbrug på at sortere affald i vores allerede sorteret affald, da en del af vores 
beboere åbenbart ikke kan sortere korrekt. 
Vi kommer ikke til at få ekstra containere, i forbindelse med yderligere sortering af affald. De 
eksisterende containere bliver blot opdelt anderledes. Der skulle heller ikke komme en merudgift. 
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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

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

 
a. Status på køkkener over råderetten, efter det er blevet godkendt af kommunen 

KAB afventer skriftlig besked om godkendelsen fra kommunen, når den foreligger, vil der 
være mulighed for at ansøge om ”individuel modernisering” og der vil forudsætningerne 
for køkkener også være klar. 
 

b. Noget nyt om ladestandere?? 
Der sker desværre intet selvom, der rykkes ugentligt. Vi snakkede om, at vi kunne etablere 
installationen og få opsat ladestanderne, så det eneste vi afventer, er Radius. 
 

c. Vores dokumenter på hjemmesiden:  Vi skal videre med gennemgangen 
Disse er gennemgået og rettelserne skal med på vores kommende afdelings-/beboermøde 
til orientering. 
 

d. Sommerfesten  
Endnu ikke så mange tilmeldinger – vi sender reminder ud i med det næste nyhedsbrev. 
 

 
e. Forberede afdelingsmøde: 

i. Beretning 
Denne udfærdiger Peter i første omgang, hvorefter vi tager den på et 
bestyrelsesmøde 

ii. Forslag fra bestyrelsen 
Umiddelbart ingen forslag, men to punkter til orientering. 
- P-plads og hegn ved fælleslokalet 
- Opgradering af fælleslokalet 

  
 

 
 

6. 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 vedr. vores P system, hvor der tilsyneladende er nogle, der ligefrem 
praler af, at de nu kan have 3-4 biler. Jeg har svaret beboeren, at vi er obs på det og det vil blive 
taget op på det kommende afdelingsmøde. 
Derudover har vi fået 2 tilmeldinger til sommerfesten 
  

 
7. 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 kontakter formanden for OB, da vi har brug for at vide, hvilken aftale der er lavet med KAB og 
udlejning af vores kontorlokale ved ejendomskontoret. 
Der har været afholdt møde i repræsentantskabet, hvor der blev gennemgået økonomi mv. 
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        FIRKLØVERPARKENS BESTYRELSE 

  
 

8. Nyhedsbrevet, indhold 
(På dette punkt finder vi ud af hvad der skal i vores nyhedsbrev og hvornår det skal ud) 
Sommerfest – reminder 
Kassevogne skal så vidt muligt holde på pladser ud mod Vallensbæk Torvevej. 
Larm – kort opremsning af tidspunkterne 
Hærværk af vores bygning med tags/skrift på vægge 
 

 
 

9. Rundt om bordet / evt. 
(Her taler vi om løst og fast) 
Forslag om at vi afholder et loppemarked for Firkløverparken med leje af bord/stand i fælleslokalet 
Der skal kigges på altankanterne da betonen slår af flere steder. Jan er obs på dette. 
 

 
 

10.  Næste møde: 
24. august 2022, kl. 16.30 
 

 


