
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 18:30 
 

Beboerhenvendelser: 
Ingen har henvendt sig på mail. 

 
På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst: 
Som ovenfor. 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering fra formanden.  
-. 

 
2. Nyt fra OB/Boligselskabet. 

Der påtænkes en række tema-møder som afholdes online hvor beboerne kan vælge at 
deltage. Man kunne have tema om f.eks. biodiversitet, ladestandere til elbiler eller noget 
helt tredje. Det er ikke en erstatning for afdelingsmøder, og hverken indhold eller 
tidspunkter er besluttet. 
 

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 
Ek deltog ikke. 
 

4. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg. 
Træet ved nr. 29 bliver fældet da det beskadiger belægningen. 
 
Nye lejemålsdøre: 
Denne entreprise er sendt i udbud, og forventes udbudsrundten afsluttes i slutningnen af 
marts. 
 
Altansagen: 
Gennemgang med rådgiver. Vi kommer tættere på en løsning, og vil have “noget” klart til 
et ekstraordinært beboermøde så snart det er muligt. 
Såfremt det til den tid stemmes igennem, vil det tage 8-12 måneder før vi er færdige, 
heraf er selve byggefasen ca. 3 måneder. 
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Nye rør: 
Der udsendes beboer-orientering i nærmeste fremtid. 
 
Alle eventuelle spørgsmål i forbindelse med rør-udskiftningen skal rettes til 
ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen kan/må ikke udtale sig i byggesager. 
 

5. Fremtidigt virke. 
Ikke nye planer pt. 
. 
 

6. Eventuelt. 
Det er blevet påtalt, at der i mange opgange står rollatorer med videre. Det er ikke tilladt 
at henstille effekter i opgangene, det spærrer bl.a. for eventuelle redningspersonale. 
Det bliver nødvendigt at indskærpe overfor beboerne, og i yderste konsekvens bortfjerne 
effekterne. 
 

 
Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben og Thomas. 
Afbud: Ejendomskontoret. 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt 7 dage efter mødet, betragtes det som 
godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 18:30. 
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