
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. december 2020 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

En beboer henvender sig vedr. lys i opgange. I visse opgange er sensoren - sært 
justeret. Nogen gange kan man aktivere lyset ved, at kigge ud af dørspionen, andre 
opgange kan man gå til første repos før lyset tænder. 
-EK skal igennem vinteren prøve at trimme opgangene så effektivt som muligt i de 
tilfælde hvor beboere har observeret dårlig funktion. 
 

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst: 
Der sendes en del henvendelser vedr. alle mulige sager, som hører til hos f.eks. 
ejendomskontoret. Vi henviser løbende til korrekt kommunikationsvej. 
 
En beboer har skrevet om, at ambulancer (redningskøretøjer) i forbindelse med 
vejarbejdet ikke kan finde ind til os. 
Kommunen har flere gange rettet henvendelse til RegionH/Vestegnens brandvæsen, og 
deres systemer er åbenbart meget svære at lave ændringer til. 

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Eventuelle henvendelser vedr. utilfredshed med vores p-selskab skal rettes til formanden. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer har ingen kontakt til p-selskab. 

 
2. Nyt fra OB. 

Der har været (video-)seminar vedr. biodiversitet i beplantningen. Dette vil indgå i vores 
planlægning for beplantningen. 
Der har også været et om el-biler og ladestandere i den almene sektor. Det er meget 
spændende….og fremtid. Vi følger naturligvis udviklingen nøje i forhold til de kommende 
behov. 
 

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 
Plæneklipper-robotterne er “lagt i vinterhi” og vil blive softwareopdateret i løbet af 
vinteren. 
Flere kirsebærtræer på Højstrupvej er ved at dø. De vil blive fældet løbende, og erstattet 
af “andre træer” i samarbejde med det grønne udvalg. 
Der vil blive indkøbt robotplæneklippere til ulige side til opstart i foråret 2021. 
P-pladser vil blive opstribet EFTER rør- og dør-projekt. 
Den rutinemæssige maling af to opgange pr. år, vil blive sat på pause til efter rør- og 
dørprojekt. 
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Udskiftning af gamle kældervinduer til nye glassten vil fortsættes løbende. 
Beboere som overtræder husordenen vedr. parkering vil få en påtale med varsel om 
mulig opsigelse af lejemål ved fortsat overtrædelse 
 

4. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg. 
-Udvalget har været på markvandring sammen med ejendomskontoret, og arbejder 
videre med forskellige løsninger. 
Bl.a. vil visse træer blive udskiftet, da de er uhensigtsmæssige i forhold til græsklipning. 
 
Nye lejemålsdøre: 
Se separat mødereferat. 
 
Altansagen 
-Vi har fået tilsendt nogle forskellige dokumenter, men de er lidt selvmodsigende. Vi 
beder KAB og konsulent om, at deltage på vores næste møde i januar. 
 
Nye rør: 
-Rørombygningen vil gå i udbud i den kommende uge. 
-Opstart vil ske i løbet af foråret/sommeren 2021, og forventes at tage ca. 12 måneder. 
Hvert lejemål forventes at blive påvirket ca. to uger. 
 

5. Fremtidigt virke. 
PT ikke flere punkter, da vi har rigeligt i det verserende sager. 
 

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 d. 10/12 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 5. januar 2021 kl. 18:30. 
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