
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 18:30 
Beboerhenvendelser: 

Der var åbent for beboerhenvendelser d. 6. men ingen henvendte sig. 
-. 
 

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst: 

-Der har været en henvendelse vedr. ekstra kælderrum, som har afført et punkt nedenfor. 

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Der har været flere møder med rådgivere uden noget resultat - mere under de enkelte 
sager. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

v/formanden i EK’s ferie. 
Fodhegn ved legeplads på lige side, er nu indkøbt, og opsættes snarest muligt. 
“den våde væg” skal afvente seks måneders tørring og hærdning, før den kan opmures 
og males. 
Affaldshuse er snart klargjort i de tilfælde hvor de skal bevares. Resten er klar til 
nedtagelse. 
 

3. Igangværende sager. 
Det grønne udvalg. 
Der plantes græs de steder, hvor vi pt. mangler midler til nyindkøb af buske. 
 
Nye lejemålsdøre. 
Vi har været nødt til - igen - at bede om en ny rådgiver, da den forrige ikke leverede og 
aldrig huskede hvad der var aftalt...og efter halvandet år stadig ikke havde noget færdigt 
til os. Dette kan beboerne ikke være tjent med. 
 
Altansagen. 
Vi har været nødt til - igen - at bede om en ny rådgiver, da den forrige ikke leverede og 
aldrig huskede hvad der var aftalt...og efter halvandet år stadig ikke havde noget færdigt 
til os. Dette kan beboerne ikke være tjent med. 
 
Nye rør. 
Der har desværre været eksempler på, at rådgiver har henvendt sig direkte til beboere 
ude forudgående information fra ejendomskontoret. Projektet bevæger sig fortsat fremad. 
 

Afdelingsbestyrelsen – Højstrupparken 59, kælderen – 2665  Vallensbæk Strand 
ab-hoejstrupparken@kab-bolig.dk 

mailto:ab4901-3@kab-bolig.dk


               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

4. Byplanmøde. 
Thomas deltog i byplanmødet d. 6. oktober. Byplanmøder er kommunens “Nu fortæller vi 
hvad vores langsigtede plan for udviklingen er”, og alle borgere er velkomne til, at 
deltage. 
Møderne er interessante, men ikke nødvendigvis detail-orienterede. Der var ikke planer 
som direkte berører Højstrupparken, og et egentligt referat giver derfor ikke mening. 

 
5. Ladestander. 

Borgmesteren har skrevet, at han ønsker at vi skal tænke på at facilitere ladestandere til 
beboerne. 
Vi skriver et svar til ham. 
 

6. Ekstra kælderrum. 
Der er mulighed for, at få brugsret til visse ekstra kælderrum. Der findes ene- og 
dele-kælderrum. Man retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen på e-mail, og kommer 
derefter på listen.  
Der tildeles efter tur. 
 

7. Nyhedsbrev til beboere. 
Der er lavet nyhedsbrev som ophænges sidst i denne uge. 
 

8. WAOO Fibernet 
Vi afventer yderligere udvikling, da deres henvendelse kræver at alt kan laves færdigt i 
2020, og det kan ikke lade sig gøre i vores regi. 
 

9. Husorden/råderetskatalog. 
Der arbejdes videre med opdateringen. Tilbagemelding ved næste møde. 
 

10.Gamle skralderum 
Der skal oprettes et udvalg som kan komme med forslag til regelsæt for brug af disse 
skure - dette kan dog først ske, når et afdelingsmøde kan afholdes. 
 

11.Politisk analyse 
Bestyrelsen har valgt ikke at afsætte den nødvendige tid. 
 

12.Nyt fra OB 
Ikke noget møde siden sidst. 
 

13.Eventuelt. 
Lone:-. 
Claus:-. 
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Preben:-. 
 
Else: Højstrupparken er ikke velegnet til gangbesværede og handicapvenlig. Det oplyses 
ikke i opskrivningsmateriale. Firkløverparken og Stationstorvet (?) er de eneste i 
Vallensbæk Boligselskab. 
 
Thomas:-. 

 
 

 
Deltagere: Lone, Claus, Else, Preben og Thomas. 
Afbud: Ejendomskontoret 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 23/10 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 03. november 2020 kl. 18:30. 

Afdelingsbestyrelsen – Højstrupparken 59, kælderen – 2665  Vallensbæk Strand 
ab-hoejstrupparken@kab-bolig.dk 


