
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

Der kom en række beboere og spurgte til “nogle problemer” med de nye lukkede
udestuer.
-Der er møde i følgegruppen på torsdag 09. juni 2022, hvor der vil blive bragt en række
sager op.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
En “ejerskabs-erklæring” er nu godkendt. Det betyder at man nu kan overdrage/sælge
f.eks. en emhætte til den nye lejer (har ikke været muligt i en årrække).
I nogle afdelinger tildeles alle medlemmer af bestyrelsen en Ipad hver. Vi indkøber i
stedet “en form for computer” (under 3.500 kr) til deling. Den kan hjemtages af kasseren
eller andre der måtte have behov.

2. Nyt fra OB.
.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
Rutchebanen på lige side er i stykker - vil blive afspærret, og muligheder afsøges.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Ikke noget nyt - se tidligere referater.

Nye lejemålsdøre:
Alle døre er udskiftet, og projektet har forløbet rigtig godt…da det endelig kom igang.

Altansagen
Der er gennemgang af de første nye altaner i denne uge - følgegruppen mødes i denne
uge, og der er “lidt at se til” endnu.

Nye rør:
Vi er endelig ved, at være færdige….kommunikationen er stadig rædselsfuld.
Visse lejemål/opgange har meget lang ventetid på, at få varmt vand og der er
udfordringer med vandtryk. Ejendomskontoret tager problemstillingen med videre.
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Ladestandere og regler for brug/parkering.
Ladestandere kan snart monteres…men der mangler nogle af de nødvendige
mennesker.

5. Fremtidigt virke.
.

6. Eventuelt.
Lone:-.
Claus:-.
Preben:-.
Else:-.
Thomas:-.
Lasse:-Bliver affaldsbeholderne rengjort indvendigt? (EK Undersøger).

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

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. september 2022 kl. 18:30 - det er samtidig
konstituerende møde for “den nye bestyrelse”.
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