
               HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 17:00 
Beboerhenvendelser: 

. 
- 
 

Dagsorden: 

1. Orientering fra formanden.  
Regnskab og budget er ikke blevet klar fra KAB, så vi er nødt til, at afsætte endnu en dag 
til møde. 
Vi sigter mod 25. juni kl. 17. 

 
2. Orientering fra ejendomskontoret (inkl. budgetopfølgning). 

-Forbrugsaflæsninger er uden mærkelige udsving. 
-Sti-arbejdet fortsætter efter planen. 
-Udskiftning af gamle kældervinduer til glassten fortsætter efter sommerferien. 
-Enkelte beboere mener, at tørresnore er beboernes egne. Bestyrelsen besluttede at vi 
skal have tørresnore i alle tørrehuse, som ejendomskontoret sørger for opsætning af. 
-Vi skal have indhentet tilbud på robotplæneklippere. Thomas forsøger at få fat i “den 
rigtige mand” til at tage kontakt til Ejendomskontoret. 
-Vi har fået et tilbud fra en virksomhed, som mener at kunne løse problemerne med fugt i 
væggen i vaskekælderen på ulige side. Udgiften er relativt begrænset, og derfor sættes 
det i værk så hurtigt som muligt. 
 

3. Igangværende sager. 
“Det grønne udvalg”. 
-Et medlem har meldt sig ud, og men de tilbageværende arbejder videre med at få lavet 
en plan. 
 
Affaldssorteringssystem. 
-Der bliver indhentet kontrol-tilbud i forhold til det allerede fremsendte. 
 
Nye lejemålsdøre: 
-Stadig ikke noget nyt fra driftschefen. 
 
Altansagen: 
-Som ovenfor. 
 
Afdelingsmødet i August (herunder bestyrelsens møde inden). 
-29. august kl. 17:00, hvor vi byder på “noget sandwich”. 
-OB har endnu ikke fremsendt ny skabelon til forslag. 
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-Bestyrelsen mødes d. 19. august kl. 17 for at gennemgå indkomne forslag. 
 
Bestyrelsens beretning, til afdelingsmødet. 
-Stig laver et udkast. 
 

4. Fremtidigt virke. 
- 
 

5. Eventuelt. 
- 

 
Deltagere: Lone, Stig, Claus, Else, Preben og Thomas samt Michael fra ejendomskontoret. 
Afbud: 
Referent: Thomas Rath (Er referatet ikke modsagt d. 10/06 betragtes det som godkendt) 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 3. september 2019 kl. 18:30 hvor den nye 
bestyrelse mødes første gang. 
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