
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

Spørgsmål om støbning af fundament ved opførelse af de inddækkede terasser.

-Som det ser ud nu, bliver der ikke støbt hele vejen rundt, hvor der allerede er en nabo
der har inddækket terasse. Det vil sige, det ser ud til at man bruger naboens væg som
skillevæg i stedet for opsætning af egen skillevæg. Det betyder at inddækningerne
afviger fra de gamle.

På baggrund af spørgsmålet retter Michael henvendelse til rådgiver for at undersøge det
nærmere.

Henvendelse om mulighed for at trække strøm til el-ladestandere fra
transformatorstationen i gavlen af nr. 29.

-.

Henvendelse om problemer med skæg-kræ i blok 6.

-Ejendomskontoret rekvirerer skadedyrsbekæmperen.

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Bo og regnskabsmanden kom ikke – regnskabet var ikke klart.

Der var ingen der kunne deltage ved generalforsamlingen i Carpow.

2. Nyt fra OB.
Kort orientering fra Else Nielsen:
Jan Spur går på pension – der er derfor vedtaget en ny ordning, hvor Bo skal overtage
Vallensbæk Boligselskab og bruge stort set al sin arbejdstid i afdelingerne.

3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
El og vand – som det plejer.

Der er problemer med rullen i vaskeriet på lige side.
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Der er loftskader flere steder pga maling ovenpå kalkloft. Der mangler budget til
udbedring af dette.
På baggrund af Vanløse-branden har KAB tilbudt en separat risikovurdering til en pris i
omegnen af 7-10.000 kr.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
.

Nye lejemålsdøre:
Det kører bare.

Altansagen
Altaninddækningen kører, dog inddækning af terrasser: Se beboerhenvendelse.

Nye rør:
Forventer at være færdige i uge 26.
Med hensyn til radiatorudskiftning – så vil målere først blive opsat når de er færdige
med udskiftning af alle radiatorerne.

Ladestandere og regler for brug/parkering.
.

5. Fremtidigt virke.
.

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

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

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 18:30.
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