
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

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

Ingen beboere henvendte sig.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst: Igen er KAB’s mailsystem nede, og der har ikke
været tilgang i den sidste uge. Der vil blive checket snarest.

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
En beboer har klaget til kommunen over hastigheden på Højstrupvej, og kommunen vil
opsætte nogle midlertidige “bump”.
Der skal inviteres til elektronisk møde vedr. bl.a. elbiler og biodiversitet.

2. Nyt fra OB.
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg ved næste afdelingsmøde.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
Udskiftning af kældervinduer påbegynder inden for de næste uger.
Udskiftning af sti ved legeplads på lige side, ud mod parkeringspladsen, påbegyndes
også i marts.
Vi får foræret to Insekthoteller. Insekthoteller er nogle “bosteder” som øger
biodiversiteten. De vil blive placeret ved ejendomskontorets garage, og “bagerst” på ulige
side.
For at nedbringe udgiften til afhentning af “haveaffald”, vil vi få etableret en låge i hegnet.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Der er ved ejendomskontorets garage fjernet en del buske. De vil blive erstattet af
“blomstereng” så vi kan få et indtryk af hvordan det fungerer, og om vi kan udvidde dette
til andre områder. Samtidig har vi fået foræret to Insekthoteller. Insekthoteller er nogle
“bosteder” som øger biodiversiteten. Det ene vil blive placeret ved denne blomstereng,
og det andet vil blive placeret “bagerst” på ulige side.
Det manglende fodhegn omkring legepladsen vil blive lavet til et panel-hegn som det mod
Højstrupparken.

Nye lejemålsdøre:
Ikke noget nyt - det er sendt i udbud, og vil blive iværksat efter rørudskiftningen.
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Altansagen:
Afventer et afdelingsmøde, hvor vi kan præsentere en løsning.

Nye rør:
Sagen kører videre som planlagt.

5. Fremtidigt virke.
-.

6. Eventuelt.
Lone:-.
Claus:-.
Preben:-.
Else:-.
Thomas:-.

Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret.
Afbud:
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt 7 dage efter mødet, betragtes det som
godkendt)

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 06. april 2021 kl. 18:30.
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