
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. januar 2022 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

En beober henvendte sig vedr. rørudskiftning.
-Henvist til at henvende sig hos Cura (som beskrevet i følgeskrivelserne).

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Ingen kommentarer til referat.

2. Nyt fra OB.
Der har været afholdt et video-møde. Dette har udsat en del dialog, og der er ikke noget
til referat - udover at både Rosenlunden og Firkløverparken ligesom os har gang i en
masse byggeprojekter.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
Intet at bemærke til div. aflæsninger af forbrug.
Vi er snart løbet tør for vejsalt og man kan ikke få mere i Danmark pt.
Der var ryddet temmelig pænt op efter nytår.
Der er “nok” at gøre med div. byggesager.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Der bliver bestilt div. planter, som vil blive leveret sidst i februar/først i marts.

Nye lejemålsdøre:
Døre er gået i produktion - opstart forventes uge 13, plan følger.

Altansagen:
Afventer godtkendelse fra Vallensbæk Kommune - forventet opstart i februar.

Nye rør:
Blok 5 er opstartet efter nytår. Ud over lidt mangelfuld kommunikation begynder det at gå
fornuftigt, og vi nærmer os at tidsplanen på ca 5 uger kan overholdes (plus lidt tillæg for
Corona)
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5. Fremtidigt virke.
Ladestandere og regler for brug/parkering.
Zenia og Thomas påbegynder “noget skriv” som vi kan bruge, som basis for et egentligt
møde.

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. 1. februar 2022 kl. 18:30.
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