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                    18/11 2019 
Referat af  Bestyrelsesmøde i Firkløverparken 
Torsdag d 07 november 2019  
Kl 17.30 
 
 
Deltager: Flemming Lystrup, Hanne Witschas, Mette Roed, Peter Hansen, og Jan Johansen
 (Linda havde meldt afbud ) 
 
Ordstyrer: Hanne  
 
Referent: Peter  
 
     

1. Godkendelse af referat fra sidste møde : Dette blev enstemmigt godkendt 
 

2. Nyt fra formanden: 
-Der vil være markvandring d 7/5-2020 kl 16.  Vi skal tænke over om der er tiltag vi ønsker 
udført 
-Der er budgetmøde 7/6-2020 hvor budgettet for 2021 gennemgås. 
-Der er trafikmøde d 14/11-2020 hos borgmesteren, hvor repræsentanter for de 
omkringliggende boligforeninger også vil være til stede 
-Der kommer en ny kundechef i KAB 
Vedr. nyhedsbrevet  fra Vallensbæk boligselskab; Det er Jan der har stået for trykningen af det 
omdelte nyhedsbrev, og vi har dermed selv båret omkostningerne, da vi selv har indkøbt 
kopimaskinen  Der bliver afregnet for opgaven fra de 2 andre afdelinger. De andre afdelinger 
får tildelt en kopimaskine, fra Vallensbæk boligselskab og den forbindelse får vi så godtgjort 
det beløb de andre får. 
  

3. Vb og OB :  Flemming orienterede lidt fra mødet 
 

4. Nyt fra Ejendomskontoret:  
-Cykelindsamlingen ;  der er indsamlet 55 cykler og disse bliver opbevaret et par måneder 
inden de bliver afhentet. Man har så stadig mulighed for at ”redde” sin cykel hvis den fejlagtigt 
er røget med i bunken 
-Der har været ekstraordinært åbent for at hente P kort inden bestyrelsesmødet. Der er dog 
stadig mange der ikke har hentet deres kort.  Poserne vil blive taget af skiltene i den 
kommende uge  (fra  11/11 2019 ) 
-Det ny briksystem til hoveddørene er klar til at blive indført, men vi blev enige om at vente til 
januar for ikke at kaste for meget nyt på bordet inden jul 
-Der er lidt problemer med de nye hoveddøre, men der arbejdes på at finde en løsning. 
-Hjertestarteren skal efterses årligt. Der er lavet en serviceaftale for dette, hvor der også indgår 
en hurtig udskiftning hvis den har været benyttet. Det blev tilrådet at den blev sat udenfor så 
den var tilgængelig for alle. Det blev diskuteret lidt hvor og hvordan, men Jan bestiller et skab 
og så kigger vi på det. Den vil så også blive registreret. 
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5.  

Nyt fra HW 
-Hanne gennemgik årshjulet 
  

6. Bordet rundt 
-Der blev fortalt lidt fra KAB kurset i oktober, hvor det var interessant at høre om andres 
problemer der lignede vores vedr. affald, fester mm 
-Der har et været et trafikmøde i bestyrelseslokalet, så der er fællesfront ved det kommende 
møde d 14/11 hos borgmesteren. Derudover er der et offentlig møde d 18/11 på 
Korsagergård.  
-Vedr. energispare-tiltag skal der i afdelingen spares 15% inden 2022 
-Der kommer en temadag i oktober 2020 
-Vi talte igen lidt om at lave lidt fest/sammenkomst for beboerne.  Der var først tale om 
fastelavn, men dette var ikke muligt pga. festlokalet var booket. Vi blev så enige om at prøve at 
lave noget til påske d 28/3 og en sommersommerfest d 21/8 eller 28/8.  Mette og Peter vil 
være primusmotor for dette. Arrangementerne skulle gerne kunne holdes på et lavt 
omkostningsniveau for afdelingen. 
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