
HØJSTRUPPARKEN
– en del af Vallensbæk Boligselskab

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. september 2021 kl. 18:30
Beboerhenvendelser:

I forbindelse med rørudskiftningen har 29 og 31 har dørene stående åbne (og ulåst) hele
natten.
-Ret henvendelse til Cura (evt. til ejendomskontoret næste dag).

På ab4901-3@kab-bolig.dk siden sidst:

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden.
Formanden byder velkommen til vores nye suppleanter - Lasse og Zenia.
Bestyrelsen konstituerer sig, med Preben som næstformand og kasser.
Menige medlemmer er Claus, Else og Thomas - sidstnævnte er fast referent.

Afdelingsmødet gik rigtig fint med god dialog.
Vedr. indkomne forslag:
*Støjskærm mod Sdr. Ringvej - afventer Vallensbæk Kommune, forv. oktober.
*Ladestander - se fremtidigt virke.
*Cykelparkering ved nr. 29-31 vil komme i budgettet for 2023.
*Opstribning af p-plads overlades til driften.
*Fjernelse af skilt ud for nr. 31 - EK har kontaktet kommunen, som sætter projektet igang.
*Låse på gamle skralderum, så de kan bruges til cykelparkering, er kommet, og vil blive
indsat i denne uge.
*Belysning ved vores skralde-øer - EK har allerede haft kontakt til elektriker, som kommer
med tilbud inden næste bestyrelsesmøde.
*Træ ved nr. 53 vil blive fældet, når p-pladserne ud for ikke er optaget (EK er på sagen).
*Store sten vil blive placeret ved nr. 54-56 og ud for nr. 56 mod plænen. Øvrige “fristelser”
vil også blive forsøgt “tilpasset”.
*Fjernelse af petanquebaner - se “det grønne udvalg”

2. Nyt fra OB.
Der var møde i går.
Afdelingernes budgetter blev godkendt.
Der er indgået nye forsikringsaftaler, som er markant billigere end de nuværende.
OB har godkendt lånoptagelse til individuel modernisering (altaner), og nu afventer
kommunens godkendelse.
KAB er blevet bedt om, at lave en fornyet indsats vedr. at forøge antallet af
altanlukninger.
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3. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning).
“Den våde væg” i vaskekælderen i nr. 51, bliver snarest pudset op.
EK har lukket fredag d. 10. september på grund af møde i KAB.
EK har fået en prøvedør indsat (mellem lejemål og opgang), og den fungerer rigtig godt.

4. Igangværende sager.
Det grønne udvalg.
Igen i år er udfordringen, at der ikke er penge til alle de tiltag, der ønskes på det grønne område.
Derfor er der foretaget en benhård prioritering af de midler der er til rådighed. Prioriteringen er
sket blandt andet med henblik på først og fremmest, at sørge for sikkerheden ved legeplads og
parkeringsareal på lige side, nu hvor udvidelsen af stierne har betydet, at det gamle
buskads/hække måtte ryddes.
Bedene ved molokken i gavlen af nr. 57/59 færdigplantes med laurbær, og der skal ske
genplantning af udgåede planter forskellige steder - så længe budgettet rækker. Samtidigt laves
nyt forsøg med andre mere hårdføre planter end blåpuder langs et par indgangspartier. Skulle der
blive penge i overskud plantes træer langs 54-56.
Beplantningen ved indkørslen v/ nr. 31 er ikke glemt – der afventes udvidelse af den eksisterende
parkeringsplads. På den måde sikres, at der ikke sker skade på nye planter.

Nye lejemålsdøre:
.

Altansagen
Afventer godkendelse fra kommunen.

Nye rør:
Materiale fra mødet midt i august er blevet forsinket.

5. Fremtidigt virke.
Elbil ladestander.
Udvalg bestående af Zenia (koordinator) og Thomas fra bestyrelsen samt Jens Hornum
og Michael fra ejendomskontoret skal mødes, for at påbegynde et forslag til et regelsæt.

6. Eventuelt.
Vi havde besøg af ParkZone (Kim) til en snak om vores problemer bl.a. med appen.
Deres problemer med geninstallation af appen, gælder “kun” android, og skulle være løst
i løbet af ca. 3 uger.
Der er mange brugere, som ikke har fået registreret e-mail adresse hos ParkZone. Har
de ikke den, kan man ikke få en advarsel, når ens faste p-licens er ved at udløbe.
Beboere kan kontakte ParkZone, og få checket om de har registreret en e-mail adresse.
Vi arbejder videre med justeringer i p-ordningen. Vi påtænker at ændre gæsteparkering til
et maks. på 12 timer (mod 6 i dag). Derudover kunne vi godt tænke os, at alle beboere
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modtager to “nødkort” som gælder det døgn de aktiveres (00:00 til 23:59) som man kan
benytte hvis man får problemer med appen.
Herudover kan man henvende sig (også på e-mail) til ejendomskontoret, og få udstedt et
“periode-kort” til hvis man skulle få gæster på besøg i f.eks. en hel weekend.
Vi understreger dog, at Højstrupparkens p-områder først og fremmest er til for
ejendommens beboere, og kun sekundært til deres gæster.

ParkZone har andre steder særløsninger for el-ladestandere. F.eks.:
Maks 4-timers parkering ved ladning. Opladning påbegyndt efter 23 kører frem til 07:00
Dette tager “lade-gruppen” med i overvejelserne vedr. regler.

Lone:-.
Claus:-.
Preben:-.
Else:-.
Thomas: Jeg kan ikke deltage i næste bestyrelsesmøde.

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. 5. oktober 2021 kl. 18:30.
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