
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. juni 2020 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

En beboer henvendte sig vedr. ulovlig parkering på Højstrupvej. 
-Det er en politisag, og skal meldes dér. 

En beboer var ærgerlig over, at man ikke må hænge de altankasser op man vil. 
-Det må man også. Det eneste som er defineret i vores husorden er beslag til montering 
af altankassen. Hvilken altankasse man anvender er helt op til den enkelte. 

 
På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst: 
IGEN har der været problemer med vores log-in, men var uden henvendelser først i maj. 

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Der skal vælges nye medlemmer til repræsentantskabet - vi stiller Else som kandidat. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

Der har været en masse opgaver, som ikke har kunnet udføres som følge af restriktioner 
i forbindelse med corona - dette er snart indhentet. 
“Den våde væg” i vaskekælderen i nr. 51 vil snart blive løst - men mureren har fået 
RIGTIG travlt. 
Plæneklipper-robotten “mod nord” skulle komme i gang i løbet af en uges tid - 
elektrikeren har muligvis haft forputtet opgaven. 
 

3. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg: 
-Der er PT ikke flere midler, men vi håber at kunne finde lidt midler i efteråret. 
Efterhånden midlerne findes, følges den fastlagte plan løbende. 
 
-Vi skal forsøge at få en micro-præsentation klar til bestyrelsens beretning i forbindelse 
med årsmødet. Vi skal i forbindelse med årsmødet have fyldt op i udvalget, som PT kun 
består af Else koordineret med Ejendomskontoret. 
 
Affaldssorteringssystem: 
Systemerne er nu, efter en indkøringsperiode, ved at fungere. 
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Nye lejemålsdøre: 
Projektet skrider frem, og i nærmeste fremtid besøges de første 16-20 boliger for, at 
sikre sig at man har det fulde overblik. 
 
Altansagen: 
Der skulle komme et tilbud i den kommende uge!!! - skal op på årsmødet. 
 
Nye rør: 
Forløber næsten i henhold til planen - kun lettere forsinket som følge af corona. 
 
Parkering: 
Har været sat på corona-pause, men sættes nu i drift. 
 
Gamle skralderum: 
De tidligere skralderum, som kan benyttes til f.eks. el- og lad-cykler. 
Vi vil i næste nyhedsbrev bede om forslag til retningslinjer for brugen heraf, som vi kan 
fremlægge på årsmødet. 
 
Udlicitering af vaskekældre: 
Der er blevet foreslået at vi kan udlicitere vores vaskekældre. 
Vi vil følge udviklingen i Firkløverparken, som har indført sådan et system, og på sigt 
tage denne mulighed med i overvejelserne. 
 

4. Fremtidigt virke. 
Vi skal (forhåbentlig) i 2021 have renoveret en del asfaltbelægninger, laves nyt ved de 
gamle skraldehuse og lagt asfalt hvor der er fortovsfliser ved gren-opbevaring. I samme 
forbindelse skal p-pladserne “streges op” igen. 
 
 

5. Nyt fra OB. 
Den nye KAB/VB hjemmeside er i støbeskeen, møde i næste uge. 
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6. Eventuelt. 
Lone:Vi vil forsøge at udsætte afdelingsmødet til september som følge af mange afholder 
ferie i august på grund af corona. 
Claus:-. 
Preben: Der er problemer med, at få overført midler fra KAB til bestyrelsens drift (vand til 
møder osv.) - der mangler for hele 2020. 
Else:-. 
Thomas:-. 

 
 

 
Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben (via FaceTime) og Thomas samt Michael fra 
ejendomskontoret. 
Afbud: 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/6 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er efter årsmødet - ny bestyrelse (samme, hvis alle på 
valg genvælges). 
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